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14- 16 -:
Het zan eet'len fchijn van partUdigheid hebben, vall
welke wij niet gaarne met grond befchuldigd wierden,
indicn , na het verfJag der Jaarboeken van Lcirlen's en Ut..
7ccht's Hoogcfcholen, niets dergelijks ten aanzicn van
Gronillgen verfcheen - Groningen, zoo belangrijk voor
het ganfehe noordehjk gedeelte 011zer voormalige veree..
l1igde gewesten ,en met zoo vee! regt bogende op verfehidene hoofdliehten in hun vak, voorheen en thans
nog aan deze Hoogefchool fchitte>l'ende. Doeh terwijl
wij, hij het gevell van gemelde verfJag, de Annales van
Groningen nag wachtende waren, en tOt derzelver aal1komst de pas ontvangene Acta (accularia bel10ten te
laten liggen, zijn er nll oak nag de Redevoeringen bij
gekomen, tot de inllallatie der hedle)de Akademie betrekkelijk. Dit vormt, te zamen, eenen gehee)en voorraad, en maakt het ons ondoenlijk, vee) meer van denzeh'en te zeggen, dan hetgecn in de opgave van den
llOEKBESCH. 1818. N9. I.
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inhoud, den algemeenen aard en aanleiding, als ook
de !tellers del' onderfcheidene f1:ukken, beHaat.
Om dan naar de tijdsorde te beginnen, zoo is uit de
openbare niemvspapieren bekend geworden, dat het
tweede Eemvfeest del' gemelde Hoogefchole inviel op
den 10 October d~s ja·ars 1814, en dat hetzelve, in tegenwoordigheid van den Souvereinen Vorst, (nu onzell
geIiefden Koning) bene.'ens zijne Gemalin en verfcheidene hooge perfonaadjcn, onder cen' ontzaggeIijkell
toevloed van menfchen, vrolijk en plegtig is gevierd.
Van dit voorgevallene, nn, ontvangen wij, na twee
jaren vertraging der uitgave, verOag en bljlagen in dezcn
bundel; beflaande ~ na opdragt aan Z. M. en korte voorrede van den Rector M UN T r N G HE ~ in cene beknopte gefchiedenis van het gebeurde, door den Hoogleeraal' del' Gefchiedenisfen en Oudheden v A NEE R D.£ ;
eene kerkrede en gebed, tel' opening van het tweede
Eeuwfeest, in het Hollal1dsch, door den godgeleerdell
Profesfor TIN G A; eene Oratie van M UN TIN G HE, met
annotatien tot breedere olltvouwing van het lot en den
luister del' gevierde fiichting in het afgeloopen tijdpel'k;
een dichtfl:uk, toegezongen aan den Vorst, door den 11ll
overleden Hoogleel'aar R U A It D I, en wcdcrom een kleiner aan dezen laatflen, door deszelfs fchoonzoon, den
begaafden Advocaat T RES LIN G; eindelijk eene Oratie van dell hooggeJ. n. DEL A F A ILL E , den Heet'
J. c. DR IE 5 SE N openJijk bevorderende tot de waardigheid van Doctor ill de Wijsgeerte; met de dankzegging van den laatflen, en ten flot nog eene Elegie van
Ds. Foe KEN S te Sneek.
Het tweede, mindel' l~ivige, bockdeeltje bevat, volgens den tite!, eeoe aanfpraak van den Heel' Curator
TEN BE R G E. in de Illoedcrtaal, en eene Oratie tel' illwijding, door den Rector. Dezc flukken, om trent een
j aar na de voormeldcn uitgefproken, [chUnen dus merle
cene pOOS ongedrukt te zijn blijven Eggen, en kunnen.
hoe weI gell:eld, en hoe veel tot lof der nieuwe orde en
wetten op het herfl:elde Akademiewezen oak behelzell-

de,

ACAD$MIAE trRO'NTNGANAE, &C . &C .

i

tie, die vrolijke en dankbare geestdrift bij ons niet meer
opwekken, welke wij ons van de vertfelding der gehoudene redevoeringen enz . to Leiden en Utrecht, ter
zelfde gelegenheid, Dog herinneren .
De Jaarboeken bevatten : orde der lesfen to GroninDcn, re Franeker ; de namen der Hoogleeraren to De.
-venter ; de opgave der prijsftoffen voor 1816 (volgens
de nieuwe inrigting jaatlijks voor de ftudenren uit to
fchrijven) ; eene lijst der inaugurele dislertatign of verhandelingen , bij iemands bevordering tot Doctor in cen
,of ander vak gefchreven en verdedigd ; vervolgens eene
Oratie van MUNTINGHE : ,, over bet verzaim der
verftandsbefchaving, als de hoofdoorzaak des bederfs
van den Christelijken Godsdienst in de Middeleeuwen,"
gehouden -op den io Oct . 1816 bij bet nederleggen des
Rectoraats, bij welke gelegenheid ook korteliik verflag
van bet voorgevatlene in den afgeloopen jaarkring gefchiedt ; de bekroonde prijsverhandelingen van r . B o E.7ur . Cand.,
o
J . L . C . S . VAN D E R K L K , Med. Stud. en F . B I NK E s , fur . Stud . to Franeker) geheel afgedrukt ; eene
L E S,

Th . Cand.,

H . VAN S O N S B E E K,

Dratie van den Vriefchen Hoogleeraar DE C PLANE, tot
geliik einde als die van M U N T I N G H E, „ over j o1I A N M A U R I T S, Vorst van Nasfau, bijgenaamd den
4merikaan," ook afzonderlijk, zoo wii meenen, in bet
licht ge even ; en eindelijk een levensberigt van L AD I S L A U S C H E R N A C, in leven Hoogleeraar in de
Wi sgeerte to Deventer, door den Kunst- en Letterbode reeds in bet Hollandsch ovetgenomen .
Ziedaar, Lezer, de breede lijst der ftulcken, in deze Brie banden bevat ! Gij zult ons, zekerlijk, gaarne
toegeven, dat hot moeijelijk zott zijn, omtrent elk derzelven in bijzonderheden to gaan . In bet algemeen getuigt alles van de belangfl:elling en dell ijver, de vreugde en den bloei aan deze vaderlandfche ftichting voor
geleerdheid en wetenfchap . Het grootfle gedeelte heeft
betrekking op de oude en nieuwfte gefchiedenis der
Akademie
alles belangrijk op den oogenblik eli Door
de
A g
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de deelgenooten aan de onderfcheidene feesten, maar
niet even zeer voor den koelen lezer . Deze meesmuilt
misfchien zelfs wel bij VAN E E R D E'S Latijnfche
fchets van zeer Hollandfche festiviteiten . . . . of verbeeldt zich, dat Ds . F O C.K F N s al to ijverig geweest
is om zijne gezamenlijke Akademievrienden meteen eene
foort van onf'erfelijkheid to bezorgen . . . . of krijgt zelfs
medelijden met de arme dames (of Dame?) die, na een
goed Hollandsch fluk, nog een Latijnsch hadden aan
to hooren, dat, naar onze fchatting, wel een paar uur
zal geduurd hebben . . . . ja vraagt misfchien, of bet
wel zoo noodig zij, (misfchicn is het ook wet) dat de
flukken van leerlingen, tot loutere oefening gefchreven en als blijken van vlijt bekroond, alien in llet licht
verfchijnen . Waar , echter , de geleerde Al U N T I N G H Fde voorname woordvoerder is, daar mist nienland veel
goeds en fchoons to hooren ; en die redevoering inzonderheid, in welke hij aan geene bepaalde herinneringen
gebonden was , zal ook door iederen bevoegden regter
met genoegen worden gelezen . De prijsverliandelingen
vallen niet alien even zeer onder onze heoordeeling ;
doch er zijn er gewisfelijk bij, die den vervaardigers tot
groote eer verflrekken . Wij willen niemand noemen,
om niemand van een deel der reeds ingeoogfte vreugde
to berooven . Dat alien op den ingeflagen weg voort~
gaan ; en eene duurzamer en hooger belooning zal hun
niet ontgaan!
Heil u dan, achtingwaardige zetel der wijsheid, die
twee eeuwen met zoo veel roems beftondt, en thans
met jeugdige kracht herbloeit! Heil u, wier Eeuwfeest
zoodanige itof tot datlkbare herinnering opleverde, zoodanige verbreiders van dezelve vondt, zoodanige deelnemende toehoorders in uwe heiligdommen teldet! Heil
u, die zoo voortgaat op den regten weg der kennis,
als ons nu reeds is gebleken ! Heil u, met uwe waardige zusters, door ous als de drie Bevalligheden, ja
nicer dan die, to ecren! Heil alien van boven, van den
Vader der Lichten !
Nieu•
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Nieuwe Bijdragen ter bevordering der kennis en verbetering van den Eerdienst , hat Leeraarsambt en
Xerkel k Be/luur. I/le Deel, 3 Stukken ; Ilden Deels
3fle Stuk ; met cen Bijvoegfel, behoorende tot het Iflea
Deels title Stuk, ZUnde eene herzameling van let,
ten, Reglementen e . z . Y . voor de Hervormde Kerk .
Te Zutphen, bij H. C . A. Thieme . i8I6, 1817- IIJ
gr. 8vo. Te zamen f 7- Lo .

IH artelijk verblijdde oils de wederverfchijning van een
werk, hetwelk, met andere nuttige Tijdfchriften, door
de ongunst of het geweld der vorige dagen, verdrongen was . Gelijk weleer, toen bet onder cenen anderen titel verlcheen, alzoo is bet ook nu der lezing en
beoefe_iing waardig van alle Leeraars , aan welken de
eer en invioed der belangrijke bediening, die hun is toevertrouwd, ter harte gaat . Hetzelve behelst, in wet
gefchrevene verhandelingen, heilzame onderrigtingen,
vcrttandige wenken, oordeelkundige opmerkingen en
aanwijzingen , hoe een Leeraar zoo wel in zijn onderwijs en prediken, als in zijne herderlijke belturing en
verkeering, deszelfs groote verpligting vervullen, en
bet edele doe], hetwelk elk waardig Evaugeliedienaar
nimmer vergeten mag, de bevordering van kennis, gcloof en godsvrucht onder zijne Gemeente, bereiken kar,
Daarenboven deelt dit Mengelfchrifr al de nieuwe verordeningen mede, welke in de Hervormde Kerk zijn tet
stand gebragt, benevens fommiga inrigtingen, in ands .
re landen ingevoerd, die gezameniijk een goed overzigt
geven over hat Hervormd Kerkelijk Be(luur en deszelfs
tegenw oordige gedaante .
Het is niet mogelijk, van al de voorkomende itukketl
verilag to geven . Van de meesten verklarende, dat zij
belangrijk zijn en overweging verdienen , willen wij van
ecnigen meer bijzonder gewagen . Zeer behaa~de ons eerie
verhandeling, in bet llten Deels ilte Stuk, die teii opfchritt
A ;
hcci'r ;

6

itiIE"AVE BIJPPAfW-M

heeft : Mo.-ten de Leeraren ook hun best doen, ox met
huu prediken genoegen to geven ; en hoe moetetx zji ha
aarileggen, om hierin wdl to flagon ? Menig ernitig woord

wordt bier gefproken, en treffend aangewezen, dat
genoegen to willen geven Diet des Leeraars haogfle doe?
mag zijn ; veel minder, dat hij de bereiking van dit
doe] , op eerie verkeerde wijze en door ongeoorloorae middelen, behoort to zovken ; maar dat hij er naar ftreven
moet, om zijne Gemeente to leeren, to flichten en to
verbeteren, waardoor hij ; ook met minder uitwendige
begaaldheden , Ni alle weldenkenden eere verwerven en
room hij God hebben zal . Elk Dienaar van bet Evangelic handele naar den egel,,en niemand predikezichzelven, maar Christus, zrnen Heer! - Niet onbetang
rijk is insgelijks een ander vertoog, in hetzelfde ifte
Stuk voorkomende , hetwelk over de verpligting eens,
Leeraers, om zijne Gemeente to leeren kennea, handelt,
en vooral voor dezulken, die in landeliike Gemeenten
zijn geplaatst, nuttige lesfen en aanwijzingen geeft ter
betturing van hun gedrag .
In bet 2de Stuk hebben twee verhandelingen onze
aandacht getrokken . De eene : over bet refit der berocping vain Leeraars in de Hervormde Christelij ke Kerk in
de Nederlanden. De andere : over den eigen aard en
bet daaruit Jpruitend regt der Diakonien blj de Gere,formeerden. (Welke verhandeling in bet 3de Stuk wordt
voor) gezet .) De eerfle bettrijdt bet zoogenoemde jus
patronatus, collatie, aggreatie, floreenflem, of hoe men

dan ook de eigenmagtige aanftelling eens Leeraars of
den bellisfenden invloed op deszelfs verkiezing heeten
mag, en draagt eerie eenvoudige, met den geest des
Christendoms en der kerkelijke verordeningen en gebruiken meer overeenkomftige, wijze van beroeping voor .
Het zal den Schrijver van dit verftandig, door bewijzen
gettaafd, betoog welligt Diet aangenaam ziin, dat hetzelve bii de hoop Kerkvergadering ni t in aanmerking
fchijnt gekouien to wezen . Ilet jus pntronatus met al
zijne aangenomene regten is Diet alleen in ftand gebleven,
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ven, maar nader bevestigd en uitgebreid ; daar, oogenfchijnlijk, wanneer men art . 24 ell 25 van bet Synodaal
Reglement op de Yacaturen e . z. v . vergelijkt, aan de
Collatoren meerder vrij•h eid en regt is gegeven, dan aan
de Kerkeraden, de wettig e vertegenwoordigers der Ge .
meente zelven . De tweede, reeds in 18io gefchreven,
loch in onzen tijd althans niet minder gewigtig, geeft
over de Daakonien der Hervortnden een vrfl naauwkeurig en volledig overzigt ; handelt, in bet algom-een em
in bet bijzonder, over haar' oorfprong, beflemming,
beheer, voorwerpen barer bedeeling , en verfchillende
wijzigingen daarvan ; ex llaaft, op onbetwistbare beginlelen van bet refit en des Christendoms , bet zekere
en heilige van dit eigendom, zoodat de Diakonie-goederen en inkomtlen, die enkel en alleen eerie bezitting
en administratie der Hervormden zijn, en met publieke en politieke administratie niets gemeers bebben, ook
aan geene anderen, dan aan behoeftige lidmaten, door
geene anderen, dan door Diakenen, en op geene andere
wijze, dan naar bet does dier inrigting zelve, kunnen
en mogen betleed worden . Eere hebbe de Schrijver, die
zoo vrijmoedig fpreekt, en eerie edele poging waagt,
dat de zaak der Hervormde Gemeenteiirmen behartigd
worde !
In bet fide Stuk komen mede nuttige opflellen voor.
De Rcgelen ter bevordering van verfcheidenheid in bet
telkens wederkeerend prediken ter voorbereiding voor bet
.llvondmaal, in den geest der in/lelling` dier plegtigheid,

zijn zeer bruikbaar voor Predikanten, die zoodanige
aanwijzing behoeven . Wij gelooven nogtans, dat derzulken getal niet groot is . Alwie toch over de heilige
Nachtinaalsintlelling en plegtigheid nadenkt, zal gereedelijk vele en treffende oogpunren bebben, waaruit hij
dezelve befchouwen en voordragen kan, alien in den
geest der inftelling, dat is, ter verkondiging van des
Heeren dood, als de eenige oorzaak van fchuldvergeving
en zaligheid . Waar ook dit oogpunt gemist xordt, waar
niet alle verma ingen, lesfen, voori'chriften, betluringen ,
A 4

3

NIEUWE BIJtRAGEN

gen, opwekkingen en vertroostingen, bij dit gewijde
Fe .:st, uit deze hoofdwaarheid des Christendoms worden afgeleid, - men moge er veel waars en fchoons
zeggcn, eene Nachtmaalsleerrede wordt er niet gehouden . Daarom kunnen wij ook zoo weinig genoegen ne .
men in bet ~v erlcje van E . K L 0 S E , des Heeren Nachtv2aal, een book tot fhchting voor geoeferde Christenen,
omdat bet de bron van ware, Christelijke,-Evangelifche tti.chting niet aanwijst . -- Het kleine flukje : Hoe
bevorde-t men eene meer talrijke bijwoning 2van het bijzonder godsdienflig onderwijs? berigt den gelukkigen uitflag van de pogingen cens waardigen Leeraars , die voor
bet, zoo noodzakelijk , katechetisch onderwijs in zijne
Gemeente lust en ijver had, en zijne moeite ter verkrijging van vele leerlingen met bet gunftigtle gevolg zag
bekroond . Het ware to wenfehen, dat gelijke ijver
a11e Leeraars bezielde, en zij ook even zoo gelukkig in
bunne pogingen flaagden . Men klaagt, en niet zonder
redenen , over toenewuend vernal in kennis en godsdienftieheid ; maar men vergete, bij deze klagte , niet , dat
bet verzuim van bijzonder godsdienflig onderwiis eene
der voornaamfte corzaken van dit bederf is ! Mogt de
waarlijk fchoone en doelmatige verordening op bet godsdienftig onderwijs, door de Synode beraamd, nieuwe
geestdrift verwekken en gewenschte verbetering daarftellen ! -- Niet zeer vleijend is bet Berigt van den droevigen /laat van den openbaren Godsdienst in de Gemeenta
to illibi en Alicubi . Ongelukkig behelst bet veel waarheid . Dergelii!ke Gemeenten, als h er eene gefchetst
wordt , en Predikers , aan Os . P a A V I T E N A X gel! ik ,
ziin niet uitgeftorven . Wie kent geene Gemeenten, welke zujke voorgangers hebben, en roem dragen op dit
voorregt ; die andere Leeraars onchristelijk veroordee .
len , en van elders vrienden en bekenden uitnoodli en,
om haren Predikanr, die hii de oude regtzinnige leer
blijft en van alit= nieuwe inrigtingen een' afkeer heeft,
to komen hourtn? Zij verminderen echter, die inderdaad onregtzinnige vuorflanders der regtzinnigheid ; en
wij

TOT DEN EERDIENST, ENZ .

9

wij hebben alle hoop, dat zij fpoedig ten grave zullen
dalen !
Het Ilden Deels ifte Stuk bevat, behalve eenige Gouvernementsbefluiten en Gemeenteverordeningen , vericheidene gewigtige verhandelingen . Het gefchrift van
den met roem bekenden E W A i, D , over de vraag : vat
maakt den Leeraar eerwaardig? is vol menfehenkennis, wijsheid en godsvrucht ; bet verdient aller opmerkzaamheid en betrachting : zoo zal uiemand ergernis geven ; maar ook niemand, gezocht , ergernis nemen . Zees
doelmatig zijn de Bedenkingen over het verval van dem
openbaren Ferdienst , deszeljs oorzaken en middelen tot
hericl. Meer dan immer to voren kunnen over dit heer-

fchend gebrek klagten worden aangeheven . De bijworing van den openbaren Godsdienst vermindert zigtbaar ,
en ouden van dagen zien met droefheid op bet angodsdienftig en verbasterd nageflacht neder . Met hoogen.
ernst gewaagt de Schrijver van die fchandelijke, Godonteerende traagheid ; met kennis van zaken wijst hij
derzelver verfchillende oorzaken aan ; en gansch niet
onuitvoerlijk ziin de middelen tot heritel , door hens
voorgedragen . Wij erkennen met hem, dat de Kerkbefluren, vooral de Kerkeraad in elke Gemeente, veel
kunnen bijdragen tot herftel,en menigwerf beklagen wij
ons over de bijna geheele verwaarloozing der kerkelijke
tucht ; maar de Burgerliike Overheid moet voorgaan,
en de wetten tegen de ontheiligiOg van den dag des
Heeren,geilreng en zonder aanzien des perfoons,hand .
haven . Wijs en weldadig zijn daaromtrent de bepalingen, door onzen geeerbiedigden Koning gegeven . Maar
wat words er van derzelver uitvoering? Ze worden, bijzonder op de dorpen, rnisfchien afgekondigd en zorg .
vuldig bewaard , maar ras vergeten en nimmer gehandhaafd . Waar ook de Hoofdeu en Beftuurders des yolks
den openbaren Godsdienst verwaarloozen,zoo niet ver .
fmaden, hoe zullen zij deszelfs ontheiligers willen of
durven ltrafl'en ? Wij zelven hebben er meermalen de
treurige ervaring van gehad .--Dock genoeg : de Schrijver,
A 5
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veer, die M~jne belangrijke bedenkingen mededeelde, hebbe zegen op zijne paging! --Het Lets over de Formulie-

ren, in den uiterlijken dienst gebrtoikelijk (Liturgien),
kan menigen onkundigen, die niet weet, wat hij weten
inoet, en dip echter berispen wil, befchamen en -- lee.-Over de Huisbezoekingen geeft de weleerw. Heer
Ten
8. W . L E SAGE TEN B ROE H , Predikant to Haamy
ftede, gepaste aanmerkingen, ten betoog,dat derzelver
tegenwoordige inrigting meer nadeel baart dan voordeel
1lFicht , en derbalve eene verbetering allezins noodig
heeft . Zekerlijk, bet doers van huisbezoek op gezette
tijden, eens of tweemaal des jaars , vd6r de Nachtmaalsviering, met den meesten fpoed vetrigt, zal door geen'
Leeraar, die zijne eigene ondervinding raadpleegt, voor
seer doelmatig en belangrijk verklaard warden . Maar
behoeft dan ook dit werk met zoo groote overhaasting
tte gefcliieden ? Zouden er niet eenige dagen toe afgezonderd en befteed kunnen worden ? En welk Leeraar, die
aan zijne verpligting getrouw wenscht to zijn, zal
daartoe zijnen tijd to dierbaar achten ? - Hoe zeer
wij gevoelen, dat de voorflag des Schrijvers, om van
tijd tot tijd de ganfche Gemeente to bezoeken, en tot
die bezigheid 6dnen dag of gedeelten van onderfcheidene dagen in de week of to zonderen , lofwaardig
is en in beoefening heilzaam wezen zqude, meenen wij
iaogtans , dat menig Leeraar, bijzonder in talrijke GeIneenten, en bij voortzetting van eigene ogfening, die
:zieh niet flechts tot het opftellen van leerredenen bePaalt, alras dit goede voornemen zal moeten opgeven,
zijne bezoeken verminderen, en tot de oude gewoonte
wederkeeren . Evenwel, wij herhalen het, de voorflag
is edel en nuttig : elk, die ken, volbrenge denzelven,
en zij de herder en leidsman zljner Geteente ! -- Het
lezenswaardig herjlag, aangaandc den flaat van den
Godsdienst in de Provincie van Oostvlaanderen, hoofdplaats Gent, door den verdienftelij!kcn LceraarA, G o v UK o o r medegedeeld, zal den opmerkzamen, die in de
goede zaak des Christendoms belang ftelt, met vreugd
en
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en dank vervuilen over de aldaar bewaard geblevene en,
thans meet toenemende godsdienftige, kennis onder de
ingezetenen . In weerwil van alle vervolging en mis .
handeling, handhaafde z_ich in deze oorden eene kleine
Gemeente , die onder den naam van den . Vlaarrrfchen OJijf.
berg, welks hoofdplaats Maria Hoornbeke is, bekend
ftaat . Merkwaardig waren hare lotgevallen, groot dik .
wijis de verdrukking, welke zb ondtrging ; maar zij ge •.
hoot ook de gun ige zorg van onzagocisdienflige Lands .
vaderen en andere edele menfchen, en de almagtige be,
fcherming des Vaders , welke voor haar aanwezen, in
die gewesten van bijgloof en dw4ling, waakte . Thans
heerscht aldaar vrijheid van Godsdiensz en geweten .
Het meet verliicht bettuur der ]at-ere Vorllenusit bet Huis
van Oostenrijk, etc otader de" n the roemwaardige 3 oz EF II, bovenal de wijze en weldadige regering van
onzen Koning, werkten zulk eerie heilzare varandering,
Ook de Schrijver van dit verflag deelt in dezen fchoonen ]of ; de dienflen, welke hij bewezen heeft en nog bewijst aan de KerkvanChrisius,hebbenhembijRoomsch
en Onroomsch hooge achting verworven. -Bij ditgunftig berigt fteekt onzen ;enuasn of bet medegedeelde van
een Duits.ch Geleerde aanw den Vuzarelaar d :ez.er Bijdragen, aangaande de gefteldheid van het R . K. Kerkwezen in het Mun/lerfehe ten fare 1816 . Aldaar is de
geest nog bitter en liefdeloos , oncbristelijk en vervolg.
ziek, vijandig tegen alle verlichting en burgerliike verdraagzaamheid . Zelfs zoo willekeurig en hevig lean=
delt , in dit land , de Generaal _ vicarius C L B N E N S ,
Vrijheer, Droste van Vifchering, dat h-ij zijne onderhoorige Geestelijken verhoden heeft, gemengde huwelijken
van Roomfelien met Protestanten kerkelijk in to zegenen, omdat bet hem, van ffiaatswege, ontzegd was,
van de getrouwden, geliik hij to voren beval to doen,
eenen eed to laten afnemen, om al de kinderen , uit zuh.
Re gemengde huwelijken geboren, in de R . Kerkleer to
zullen opvoeden .
Uit deze vrij uitvoerige opgave zullen onze Lezers
zien,
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zien, dat deze Bj dragen alle aanbeveling verdienen .
Aanmerkingen van eenig gewigt hebben wij op geene
verhandeling : misfchien zoude de fkijl in fommigen van
dezelven meer zuiver, vloeijend en aangenaam kunnen
zijn . Alleenlijk geven wij aan de Verzamelaars in bedenking, of bet Met beter ware, meerdere onderwerpen uit de zoogenoemde Pastoraal-Theologie, of Curs

Pastoralis,

to doen behandelen, en dezelven, onder
cenige bijzondere afdeelingen (rubrieken), in eene fystematlfche orde to rangfchikken, en de Gouvernementsbefluiten en ftukken van dergelijken aard afzonderlijk to
verzarnelen en nit to geven . Voor het overige behaagt
vns zeer de geese van vrijmoedigheid en befcheidene
waarheidsliefde, welke in dit gefchrift doorftraalt ; en
bet is onze hartelijke wensch, dat niet een eenig goed
woord to vergeefs gefproken, noch een eenige nuttige
wenk vruchteloos zal gegeven zijn !

,filet Leedgevoel der Roomscla-katholijken, over de droc •
vige fcheuring in Gods Kerk, gefchetst in eene Leerrede, over Hand . XX.• 29, 30 . Gehouden op den
Feestdag van Act derde Reuwgetijde der Hervorming,
door x . V A N L O T T O M, R . K. Priester to An/lerdam. Te llmJlerdam, bij Geysbeek en Comp .
. 32 Bl- f : -7 1817. In gr. 8v&
en einde den geest en de waardij van dit bitter
Leedgevoel to doen kennen, bepalen wij ons tot de enkele op gave van hetgene de R . K . Priester V A N L o TT o M, onder andere, bl . 23., der goede Gemeente wegens den braven L U T E R op de mouw fpelt, en de
mededeeling eener letterlijke vertaling van het aldaar
aangehaalde fluk .
Zie bier de plaats !
,, Tegen het uitdrukkelijk gebod van j E z u s C a R I S„ Tus, die het huwelijk tot deszelfs oorfuronkelijke
., i .n-
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„
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„
„

inftelling had terug gebragt (Matth . XIX .), moest hij
[L U T E R] ook de veelwijverij begunftigen, daar hij
aan den Keurvorst P III L I P P us van Hesfe, ter voldoening van deszelfs geile lusten, veroorloofde twee
vrouwen to gelijk to bezitten (Confult Luth . N. ea
en 2z .) : voorzeker eene fchoone Evangelifche vrij •
„ heid !"
En zie daar bet ftuk !

4ntwoord van L U T E R aan den Landgraaf PHILIP
van Hesfen vegens deszelfs dubbel huwelijk .

[De omlaiidigheid was deze . - De Landgraaf P II I,
LIP van Hesfen was met eene blinde drift bevangenvoor
MA R G A R E T H A VAN S A A L, en wilde haar trouwen ,
niettegenflaande hij echtgenoot en vader was . Hij wist
den Godgeleerden van zijne (Hervormde) partij hunne
toeftemming of to perfen, hetwelk bun en den Landgraaf vele onaangenaamheden veroorzaakte . Het onderftaande, nu, is bet advies, hetwelk P H I L I P door B IrC E R van LUTER en M E L A N C H T O N vragen liet.]
„ Naardien Uwe Vorftelijke Genade ons door den
Heer Dr. M ART I N U S IS U C E R U S eenige langdurige
gewetensbezwaren , en daarbij eene bedenking heeft voorgelegd, met overhandiging van Uwe enz . genadigfchrijven . Hoewel bet ons Inoeijelijk valt in zulk eene haast
to antwoorden , zoo hebben wij echter D . M ART IN v s niet zonder fchrijven en antwoord willen laten
vertrekken .
En vooreerst zijn wij hartelijk verheugd, en danken
God, den Vader van alle genade, goedheid en barmhartigheid, dat Hij Uwe enz. weder uit die gevaarlijke ziekte heeft geholpen, en bidden, dat Hij Uwe enz . naar
ligcbaam en ziel tot zijnen lof wille fterken . Want,
gelijk Uwe enz . ziet, zoo is de arme Kerk klein en verlaten , en heeft in waarheid vrome Heeren en Regenten
1oodig ; gelijk wij niet twijfelen, of God zal waken,
dat
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dat er fctnmige blijven, fchoon er allerlei aanvechting
plaits heeft.
En op de vraag, waarover D . n v c F, x u s met ons
beeft gefproken, antwoorden wij vooreerst dit : Uwe
enz. weet en verftaat zelf, dat het een grout onderfcheid is, eene algemeene wet maken, of in eenig geval, om gewigtige redenen, en toch naar Goddelijke
uitfpraak, eene dispenfatie bezigen ; want tegen God
geldt ook geene dispenfatie . Nu kunnen wij niet aanraden, dat men openlijk invoere, en dus ter wet make,
dat eenen iegehk toegeltaan ztj, meer dan 6dne echtevrouw to hebben . Wanneer men nu daarover lets wilde laten drukken , dan konde Uwe e nz . i n de meening
konien,dat bet voor eene algemeene wet to houden zij,
waaruit groote bezwaren en ergernis zouden volgen .
Weswege dit volftrekt niet gefchieden moet ; en verzoeken wii Uwe enz . zelf in 't oog re houden, hoe zwaar
bet wegen zoude, zulk eene wet bij de Duitfche natie
to hebben ingevoerd, waardoor in alle huwelijken verandering zoude to vreezen zijn . Wilde men daartegen
inbrengen : wat voor God regt is, dat moet algemeen
toegelaten worden ; dit is met onderfcheid . Wanneer
God bet geboden beeft, en bet een noodzakelijk ding
is, dan gaat zulks door ; maar wanneer bet noch geboden noch noodzakelijk is, dan moet men andere omftardigheden ook in bet oog houden . Dus
Vooreerst, God heeft bet huweliik in Bier voege ingefeld, dat flechts twee zullen bij elkander zijn, zoo lang
zij beiden leven , en niet meer . Dat beteekent de fpreuk
Deze twee zullen an vkesch zijn. Dat is dus in 't begin ook zoo gehouden . Maar Lamech heeft bet voorbeeld ingevoerd, meer vrouwen bij elkander to hebben,
hetwelk van hcm in de Schrift gemeld that als eene in .
breuk op den eeriten regel . Naderhand is bet bij de
ongeloovigen eene gewoonte geworden , tot dat Abraham en zijue nakomelingen meer vrotnven hebben genomen . En bet is waar, dat zulks in de wet is toegeitnan, gelijk de tekst zegt 5 Mof. XXI: 35 . Indien ienrand
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=and twee vrruwwen heeft, enz . Maar omdat overeenlemt met bet eerf'e begin, en de fchepping, dat een
man niet rueer dan ddne vrouw hebbe, zoo is zulk eene
wet to prijzen, en alzoo in de Kerk aangenomen ; en
men moet daar geene andere wet tegen maken, maar
haar ftaande houden . Want Christus herhaalt de fpreuk :
Liz deze twee zullen edn vleesch zijn, Matth . XIX : S.
En herinneren wij ons , hoe bet huwelijk ten eerfte wegens de menfchelijke zwakheid is bepaald . Maar wanneer in 't een of ander geval dispenfatie gegeven wierd,
b . v. wanneer fommigen, onder een vreemd yolk gevangen, aldaar gevrijd hebben, en, ontflagen, hunne
vrouwen medebragten ; it . wanneer langdurige zwakheid oorzaak gave, wanneer iemands vrouw melaatsch
ware ; wanneer in al zulke gevallen de man nog eene
vrouw name met raad van zijnen Pastoor, niet om eene
wet to maken, maar om in zijne behoefte to voorzien
dan kutinen wij dezulken niet veroordeelen .
Dewijl bet flu eene andere zaak is, eene wet invoeren, en eene andere, dispenfatie geven ; zoo bidden wij
in onderdanigheid, dat Uwe enz . bedenke, vooreerst,
rlat op alle wijze belet moet worden, dat de zaak nict
openlijk in de wereld kome, als eene wet, die een iegeJijk magt hadde op to volgen . Ten andere, dewijl bet
geene wet zijn zal, maar eene dispenfatie, zoo gelieve
Uwe enz. d e ergernis in 't oog to houden, namelijk,
dat de vijanden van bet Evangelic zouden fchreeuwen,
dat v'ij waren gelijk de Wederdoopers , die vele vrouwen to gelijk genomen hebben . It . dat de Evangelifchen
zulk eene vrijheid, namelijk den echt to ontbinden, en
ook verfcheidene vrouwen naar bun welgevallen to nemen, zochten en goedkeurden . It . vat de VorJlendoen,
dat wordt veel breeder uitgereten, dan vat bijzonders
perfonen doen . It. wanneer andere bijzondere perfonen
zulk een voorbeeld hooren, dan begeeren zij eene gelijke
vrijbeid ; gelijk men ziet, hoe ligt eene zaak algemeen
words . It . Uwe enz . heeft eenen wilden Adel, waarvan velen , gelijk in alle landen , van wege de groote
roor-
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voordeelen, die zij ttit de Domftichten getrokken heb .,
ben, vijandig en aangekant zijn tegen bet Evangelic,
Zoo weten wij zelve, dat van fommige groote Jonkers
zeer onvriendelijke taal is gehoord geworden . It. welk
een gefchreeuw zouden de Papisten onder alle volken
maken, om Uwe enz . , die door Gods genade thans
eenen goeden naam heeft en gevreesd is , om die zaak
verachtelijk to maken .
Omdat dan nu zoo veel ergernis bij elkander komt,
bidden wij in onderdanigheid, dat Uwe enz . dit w6 l bedenke . Maar dat is ook waar, dat wij Uwe enz . bidden
en vermanen, hoererij en echtbreuk to miiden . Wij
hebben finds langen tijd ons zeer bekommerd , daarover,
dat wij vernamen, dat Uwe enz, met zulk eencn ver •
keerden lust bezet zijt, waaruit ligtellik ftraffe Gods en
gevaar konde volgen . En bidden, dat Uwe enz . zulk
ten gedrag buiten den echt niet voor eene kleine zonde
houde, geliik de wergild bet in den wind flaat . Want
God heeft de ontucht vaak itreng geftraft, geliik van
den zondvloed gefchreven ftaat, en de ftraf van David
en andere getuigen . En Paulus fpreekt dikmaals gelijk
z Cor. VI : 9, io . Want op bet geloof moet eene ge .
boorzaamheid volgen, opdat men filet tegen bet geweten en Gods gebod handele, i job . III : at . Indien ons
geweten ons niet verdoemt, enz . En Rom . VIII : I3.
Wanneer wij yleefchelljken lust, enz.

WIj halen dit daarom aan, opdat bedacht worde, dat
God met zulke zonden niet den fpot wil drijven, gelijk
misfchien fommigen zulk eene heidenfche verbeelding
bebben . Wij hebben ook met vermaak gehoord, dat
Uwe enz . zoo ernflig daarover klaagt, en over zoodanige zonde berouw heeft .
Zoo rusten oak op Uwe enz. zoo vele zware za.
ken, die op de geheele wereld betrekking hebben ; waarbij komt, dat Uwe enz . van een fun en niet iterk gefel
is en niet veel flaapt, zoodat billijk is, dat Uwe enz .
bet ligchaam hierin ontzie, gelijk vele anderen doen
moeten . En men leest van Scanderbeg, dat hij inzonder-
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derheid zijn krijgsvolk tot kuischheid vermaand , en gezegd hebbe, dat eens mans blijmoedigheiddoor niets meer
lijde dan door onkuischheid. It . wanneer Uwe enz .
nbg eene echtgenoote hadde, vreezen wig, dat de boo .
ze gewoonte zich evenwel zoude roeren .
Daarom Believe Uwe enz . , nit aanmerking van alle
deze oorzaken, ergernis , andere zorgen en liehamelijke
zwakheid, dit gevaar w6l to bedenken . Gelief ook in
't oog to houden, dat God Uwe enz . fehoone jonge
Heeren en Freules met dezeGemalin heeft gegeven, en 't
met haar voor lief to nemen , gelijk anderen met de hunne
moeten geduld hebben, om ergernis to mijden . Want
wij zijn in 't geheel niet van voornemen, Uwe enz . aan
to zetten, lets in to voeren, wat lastig ware . Want
de landichappen en anderen mogten ons deswege moei
to willen aandoen .
Zoo is bet tegenwoordig de wijs in de wereld, dat
men gaarne de fchuld op de Predikanten wcrpt, wanneer er iets gebeurt, wat lastig is, en men heeft aller .
lei to vreezen .
.D . DIARTINUS LUTHER ."

l usland en de Nederlanden, befchouwd in derzelver
lvederkeerige betrekkingen ; door d1r . J . S C H E L T EM A, Ridder a'er Orde van de ;i Nederlandfchen Leeuw,
Lid van het Ko7z nklijke Inflituuten andere 11laat=
fchappijen van Wetenfchap . Ifle Decl. Te 4 nflerdam i
bij H . Gartman . 1817 .
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ij bet tweede Deel van het met zoo veel goedkeuring
ontvangene en weldra geheel uitverkochte werk : PET E It D E G R 0 0 T E in I-Iolland en to Zaandarn, had de
beroenide Schrijver lets aangaande de vrocgere betrekkingen der Nederlanders met Mascovien in een aanhangfel
gezegd ; dan , bij zijne verplaatiing naar 's Hoge, vond
hjj op dit {luk in 's lands Archiven zoo vele gewigtige
L0E1ZBESCII . 1818 . No . 1 .
bijd
B
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bijdragen, dat, bij de noodig gewordene herfinelting en
vergrooting van bet bovengenoemde werk, dit iets tot
bet voor ons liggende boekdeel aangroeide ; wesbalve
dan ook de titel moest veranderd worden .
In eene keurige inleiding wordt de bedoeling en de aard
des werks ontwikkeld . Geene Oorlogen, geene daarop
betrekkelijke treurigheid noch vernielende Staatkunde
zal den Lezer vermoeijing aanbrengen : den Koophandel, dezen band der Natien, zien wij hier nieuwe betrekkingen openen, tot heil der daarin deelende Volken ; betrekkingen, zoo heilzaam voor de befchaving
van Rusland, zoo voordeelig en vereerend voor Nederland, hetwelk alle zijne mededingers, zelfs Engeland,
de loef affteekt, en welks hooge Regering alles doet,
om den moederhandel naar de Oostzee to begunftigen ,
met eenen uitflag, die tot de vorming van PETER den
Grooten aanleiding gaf, en Rusland in een Europeesch
Rijk hervormde, welks invloed op Europa's Staatkunde
vooral in de jongfte tijden zoo heilzaam geweest is .
Van de vroegile tijden of haalt de Heer S C H E L T EAIA zijn werk op, en verdeelt bet in vier tijdperken :
z) vbbr de verheffing van bet huis R o MAN o W, t) ge •
durende de regering van Czaar M I C H A d L F E O D OR O W I T S C II , 3) onder Czaar A L E x I s, en 4) onder
Czaar F E O D O R . Reeds in de dertiende Eeuw befond er eenige betrekking tusfchen de beide landen door
bet Hanze - verbond of de Hanfa, waarvan Groot Novogprod zoo wel als flmflerdam, Deventer, Zutphen en
Middelburg leden waren. I W A N II, de eerfl:e, die den
naam van Grootvorst met dien van Czaar verwisfelde,
(zie L E V B s Q u E, Hifeoire de Rusfie) een wreede , maar
niet onverlichte Despoot, kneusde wel vooraltijdNovogorod's al to repnblikeinfche welvaart, (door een' vroegeren I W A N reeds in de vijftiende Eeuw geknakt)
maar trachtte nogtans door bet invoeren van vreemde
kunttenaars en handwerkslieden zijne barbaarfche Natie
to ontbolfleren en to befchaven . Meer dan driehonderd
waren to dien einde reeds in 1547 to Lubeck bijeen ; doch
ban-
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handelsnijd der Oosterlingen veriidelde hunne overeenkomst , die de Eeuw van p E T E R misichien reeds 150
jaren zou vervroegd hebben . Hierbij waren wel vele
Duitfchers, doch ook voorzeker vole Nederlanders, als
zijnde deze gewesten toen, (zegt de vereerder en navolger van H 0 o F T) op bet breedst van bun bloeijen, ge,prbpt met nering en welvaart tot dartelheid toe . Blina
gelijktijdig opende een Coeval den Engelfchen den weg
naar de Witte Zee en de Dwina, en zij werden door
I wA N met opene armen in zijn Rijk ontvangen .
De
Sc?trijver meent zel':- s , dat i w A N naar eene toevlugt in
Engeland zou hebben omgezien, als zich wegens zijne
wreedheid in Rusland uiet veilig achtende . Weldra namen de Nederlanders, na 't opgaan van den dageraad der
vriiheid, die alle krachten deed ontwaken, deel aan den
lhrndel der Witte Zee ; en bet was op bun voorftel, ten
gevcdge der ontdekkin g van Schipper A D R I A A N K R zJ T
van Vlisfingen, dat de (tad Zrchangcl bij de toen eerst
gebruikte haven van then naam in 2585 werd aangelegd .
Allengs werd de alleenhandel der Engelfchen bekrompen, befnoeid, en de werkzaamheid der Nederlanders
deed hunne fcheepvaart in die zelfde evenredighei,l klimmen . Ongetwijfeld was de uitvoer der meestal ruwe
voortbrengfelen van Rusland voor Nedrlands handel en
zeevaart van bet grootfte belang . Kort hierna hadden
de drie beroemde reizen der Nederlanders plaats, ter
ontdekking van eenen doortogt om de Noordoost, van
welke de Srhrijver bier een naauwkeurig verflag geeft,
vooral van de laatfle onder B A R E N D s z en H E E M st{ E R a . Merkwaardig zijn hierbij de vele Nederlandfche namen, aan landen op de Noordkust van Azic ea
bij Nova Zembla gegeven, in later' tijd verloren geraakt
of door anderen verdrongen, even als, in de Zuidzee,
Zmjlerdam, Rotterdam en Middelburg, door e o o r, in
de harbaarfche inlandfche namen herdoopt . (Waarortt
is men alleen omtrent ons zoo onregtvaardig?) Intusfchen was ook to Narva, doer 1 w A N veroverd, eene
Itapelplaats voor de Nederlanders geopend . Maar de
P 2
wel-
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weldra uitgebrokene binnenlandiche onlusten in bet

Rus-

fifche Rijk aremden alien handel . Even al in bet Oosten, werd de eene geweldenaar aldaar in weinig tiids
door-den ander' vervangen, die , op zijne beurt , na eene
kortftondige regering, voor cen' derden moest bukken .
Polen roeide hieronder, en bezette Moscow .
Toen gebeurde in t612, juist twee Eeuwen vbbr de bezetting
en verlosfing van Moscow in onze dagen , die gedenkwaardige Omwenteling, welke bet iniandfche huis van
R O M A N o w op den troon plaattte, waarvan de afitammelingen (door de vrouwen) then a'tsnog bekleeden .
M I C II A E L , de eertte Czaar uit dit his , was zeer
welgezind onltrent Nederland , en er wcrden onder
zijne regering niet minder dan vier piegtige Gezantfchappen (in 1614, 1615, 1618 en 1631) naar h olland
gezonden, deels ter aankweeking van handelsbetrekkiugen, rnaar ook wel voornameliik oin hulp in geld
en manfehap tegen de Polen to bekomen . Nferkwaardig is bet, hoe beide partiien, de Rus in het aandringen, de Hollander in bet beleefieliik weigeren van
hulp, bet gevaar van bei ler gerneenfchappeliike viiallden, de Yeziiiten, doen gelden , als welke toen de geheele Roomfche Christenheid op hunnen duim deden
draaiien) de Czaar over hunne machination kiagende, om
bet Pausdom in Rusland in to voeren, en voornamelijk
de Nederlanders , om reden to -even , dat zii zich niet
konden ontblootep. . Het fchi;nt, dat de gedurige hoop
van deze hulp to zullen erlangen, en de bekomene
vri , e uitvoer van kriigsbehoeften uit Holland , den
Czaar in zijne vriendfchappeliike gezindhedenverPerkte
althans nog in bet laatfte Gezantfchap, door hem naar
'silage i, ezonden, (in 1631) werdopbi`ftandaangedrongen . Van ooze zcde gi ngen ool: twee Gezantfchappen
naar Rrisland , bet eerie onder de i 1 eeren v A N n tt E n ERODE , jOACHIIII en BASS, die op hunne reis in
1615 bet Riik i de uiterite ellende, en vooral Novogorod bijna in pain vonden , en wier oogrnerk over 't geheel mislukte ; bet werd reeds voor do grootite guest
ge-
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gehouden, dat zsj de klare ongen van den , Czaar .mogten zien ! - ha tweede onder de Heeren A L B E R T
BURGH CD JOHAN VAN VELTDRIEL, in 1630,
die, zeer l*rachtie ten gehuore toe,: ., latLn, onder andere het v , )oritel deden, otn den landbouw in Rusland
door kundige perfonvtl, daartoe uit Holland overgeko1nen, to verbeteren , en aan pie _\'td sanders bij uittluiting den Rioffchen graanhandel toe tc I aan . Beidevooriiellcn wcrden geweigerd, fchu,on, de Ge anten voor 't
overige Diet kwaliik vuldaan naar h , jis keerden . Jaarliihs groeide de handel aan ; en o L E A R r u s, Schrij .
ver bij ten avontuurli,k Gezantfchap uit Hol/lein, 't
xvclk den handel van andere volken In,)e,,t onderkruipen,
zag ecue wenigte Ifollande- s in Moscovier gevestigd . Maar
de dood van M I C H A E L verandcrde Cle zaak : hoewel
reeds terttond door z . n' 6ot,n ALES I s een plegtig Gezantfchap naar den Rage werd a-gevaarligd, zoo waxen
doze zaakgelastigden alles behalve rekkelijk ; hunne eifchen waren buitenfporig, en, weigerde men hun iets,
zoo waren er terUond bitfe kb-ten gereed . De goede
F R E D R I K H E N D R I K, reeds aan ziine laatiie ziekte
kwijncnde , moest zich, ten gevalle dezer misfelijke
Heeren, no- kommerliik overeinde houden, daar alles i :} hunne tegenwoordir heid ftaan mop st .
Maar deze last was gerin -, en zon met het vertrek der
Gczanten hebben opgehouden ; dock de handel werd
ook zeer wezenliik belemmerd , de tollen van 2 op 6
ten honderd verhoogd , en eene menigte (laden van willekeur omtrent Hollanders uitgeoefend. Gelukkig voor
den Nederlandfchen handel , dat de Engelfchen zich hiervan niet bevoordetlen kunden : de Koningsmoord van
It A R E L I deed alle hunne voorregten ouhouden, en
kostte zelfs aan hunne kooplieden, in Rusland gevestigd . d e vrijlieid . Intusfchen was ook van . onze zijde
een Gezantfchap naar den nieuwen Czaar gezonden ; A LB E R T B U R G H, voor de tweede maal daartoe benoemd, overleed in Rusland, dock C o E N R A A D, ziln
Zoon , kweet zich daarvan op eene vrij roldoendewijze,
B ;
hoe-
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hoewel onder zeer ongunftige omtandiglieden : hij was
onder andere getuige van een vreesi'elijk oproer, waarin
de Kanfelier C Z R S T 0 F F vermoord werd . Veel ongunftiger werd een Engelsch Gezantfchap, onder Lord
C A R L I S L E, na de herftelde Koninklilke Regering, afgezonden, in Rusland ontvangen . Ncgtans bleven er
nog Reeds gew .gtige punten, ook met ons, to vereffenen . J A C O B B O It EEL , in 1664 afgezonden , was meer
faatsman dan koopman, en niet fmijdig genoeg, om
zich , ten behoeve des handels , naar de hooffche grillen
van een Oostcrsch Dcspoot to vlijen . Hij was de Lord
AarHORST van zijnentid . NICOLAAS HEINSIUS,
als bemiddelaar tusfclien Zweden en Rusland naar Moseew gezonden, geraakte daar in verdenking, dat hem 't
hart to zeer naar Zweden hing, waar hij Refident was,
en hij werd zeer keel ontvangen . De Rusfen gaven bij
verfcheidene gelegenheden to kennen, dat niet zij de
Hollanders, maar de Hollanders hen noodig hadden ;
dat bun Riik en Czaar bij niets to vergelijken waren,
enz . Eindek~k ging, na eene tweede bezending uit
Rusland, - die veel heufcher en rekkelijker was, dan
de eerile onder deze Regering,- K O E N R A A D V A N
K L E N C K , een voornaam koopman , die zelf to Moscow een huis bad, als Gezant der Staten derwaarts, en
verkreeg meer, dan alle ziine vou,rgangers . Het is
waar, dat de voorheeldelooze pracht van zijn Gezantfchap joist gefchikt was, om de nog onbefchaa'de Rusfen door uiterlijke praal to verblinden, en dat de gefchenken ongemeene gunst moesten winnen : doch zon
dit alles, zonder de bekwaamheid des Gezants, het
gewenschte doel aan eel] Hof ; in partiien verdeeld, en
waar, gedurende het verbliif des Gezants, de Czaar
overleed, wel fchaars bereikt hebben . 1)it doel was
niets anders, dan deelneming in den toenmaligen turooten Oorlog tegen Frankrijk (in 074), door een vertoon van magt op de greuzen van Ingemerland to doen ;
lets, 't welk de Ziveden uit Duitschland zou Iokken,en de vrije doorvoer van Pcrzifche goederen van de Kaspi.
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pifehe naar de Witte Zee door Rusland been . Dit laatft'

punt werd gaaf ingewilligd . (Eene vroegere poging,
om den handel in zijde uit Perzie met eigene fchepetl
to drijven, en waartoe oolc vele Hollanders waren sangenomen, was door een' opitand der Kozakken to leur
gefteld .) Slechts omtrent de tollen kon hij niets verkrijgen : de Rusfen hadden bet flelfel van fommige, ook
hedendaagfche, nieuwelingen in de Staatshuishoudkunde, die niet fchijnen to weten, dat lage belastingen op
den in- en uitvoer bet zekere middel zijn, om 's lands
fchatkist to vullen, door den handel op to beuren . De
Baron VAN K E L L E at bleef na K L E N C K'S vertrek
als Refident to Moscow van 1676 tot 1697, bet jaar der
reize van P E T E a
. den Grooten . Hij was een echt Gezant volgens n u Y c E N s, een eerlijk fpie . Gedurende
de korte regering van F E o D o R II. (1675 tot 168)
ontrustten kabalen bet hof : doch F E o D aft, hoe zwak
van ligchaam, wist fcherp door deze klippen been to
zeilen ; hij verbrandde zelfs de geflaehtregisters , die zoo
vetl aanleiding tot gefchillen gaven, en was dus dewaardige Broeder van P E T E ai I , met wiens regering bet volgenide Deel zal beginnen. Ten flotte worden nog opgegeven
de voorwerpen van handel , de toeneenende kunstbehoeften der Rusfen, (vooral zigtbaar in bet korte tijdsverloop tusfchen de Gezantfchappen van C A R L I S L Ben
VAN K L E N C K -- 1663 en 1674 -- want wij kunnen,
ook bij de onderftelling van meerdere gunst voor de
Hollanders, deze vordering niet geheel buitenfluiten) en
met reden aangemerkt, dat de wrijving, niet alleen
door den handel, maar ook door bet verblijf van vele
Nederlandfche kunftenaars in Rusland veroorzaakt, die
reeds in 1637 alleen to Nischney-Novogrod een getal
van honderd beli-epen , op de perf'oonlijke befchaving
der Rusfen ten' gunfligen invloed moest hebben , fchoon
ook bet verkeerde Aziatifche handelsifelfel van dwang
en vnonopolie nog in wezen bleef. - Als aanhangfel die .
nen een zeldzame brief van Czaar m I c H A e L, aan Prince
DI A U a I T S , als Souvercin dezer landen, gefchreven,
13 4
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(van eerie Gc :meenebestregering hadden deze lijfeigenen
Been be-rip) in een' kreupelen,platduitfchen E jl,doch
ofcieel, vertaald ; met bet antwoord, en bet Recretlentiaal, aan de Riisfifche Ambasfadeurs in 163 gegeven ; voorts nog cenige nalezingen en bijvoegfels .
Wij hebben gerneend, om de nieuwheid der zaken,
een eenigzins uitvoerig verflag van dit vaderlandsch
voortbrengfel to moeten geven . Zelfs al waren wij door
vitzucht bezield, bet zou ons bezwaarlijk gelukken,
gebreken van belang in dit uitmuntend werk to ontdekken , dat ongetwijfeld (gehjk meer gefchriften van den
deer s c F1 E L T E A] A) de zeldzame eer der overzett ; ng
van een Nederduitsch gewrocht in andere talen zal geDieten . De ltijl is duidelijk, naar bet onderwerp geichikt, en dus ook, waar bet pas geeft, krachtig en
vol nadruk . Vooral count in dit opzigt uit de voortreffellike opdragt aan onze algemeen beminde en geachte
Jiroonprinfcs ; welke opdragt nog eene andere verdien1te heeft, van namelijk der Natie to doen zien, dat eene
haar zoo dierbare perfoon ook reeds vroeg belang geJleld
heeft in hare taal. Mogt dit voorbeeld algemeen nageyolgd worden! en mogten onze hooffche JufFers, die
er, in fpijt van gezond verftand en vaderlandsliefde,
eene eer in itellen, de arme taal des valfchhen vreemdelings en pas ontzetten verdrukkers to I'preken , - mog.
ten doze toch blozen, hare moedertaal flechter te ken .
nen , dan de verhevene Dochter van Rusland hare aangenomene !
Een vignet op den gegraveerden titel flelt den optogt

naar bet J ;innenhof der leden van bet vierde of laatfte
Rusfifche Gezantfchap onder Czaar T1 I C H A e L , in den
jare 1631 , inimers gedeeltelijk, voor . Wij zullen ons,
na de verfchiining des tweeden Deels, hetwelk nog dit
jar het licht moet zicn, baasten, door deszelfs aan
kondiging bet verlangen van bet Publiek to voldoen ;

Va.
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Vaderlrndjthe Poezij en Liederen van IMP. H . A . S P A N D A W.
Te Groningen, bij J . Oomkens . 1817 . In gr . 8vo . VIII en
76 Bl . f 1 - 10- :

S

P A N D A w heeft zich reeds door verfcheidene meesterliukken eene plaats under ooze eerite Dichters waardig gemaakc :
ell gewis -- zoo waarachiig gevoel, door edele onderwerpen
bezield, den echten Dichter u,tmaaitt, kan deze bundel niet
anders, dau zijnen room en dien der vaderlandfche Poezij
verhoogen ; ja wil kunnen zeggen, dat, fchoon fommige zij .
ner vroegere gedichren wel eons rijker waren als gewrochten
der verbeelding, met den dcrzelven nogtans zoodanig, naar
ons gevoel, den echten toon getroffen heeft, dien de Dichter keduelde to treffen : de opwekking van echte, harrelijke
Vaderlandsliefde .
Ongelukkig de Noordelijke Neaerlander,
wie hii ook zij , die deze gezangen ongeroerd kan lezen ! De
Dichter tokkelt alle fnaren ., op welke bet oud- Nederlandfche
hart is gefteind : alles, war ons dierbaar is, vrijheid, onafhankelijkheid, volksroem, godsdienftige verdraagzaamheid, belooning van verd enften, herinnering aan de onfterfelijke Vaderen, onze vrouwen, kinderen, one taal
alles heeft hij
in deze Vaderlandfche Poezij vereenigd, om ans hart magtig
to roeren ; en bet fchijnr, dat de vaderlandfche Dichter, even
als de vaderlandfche gelauwerde Redenaar, de taal van den
laattlen vrijeu Romeinfchen Gefchiedfchrijver heeft voor oogen
gehad : Omnes omnium caritates patria una complexa est . Wij
verblijden ons zeer, to vernemen, dat eenige edeldenkende
ftad enooren des Dichters zi nen wensch, om ook nationals
muzijk bij deze voiksliederen re bekomen, reeds aanvankelijk
door hot uitloven van eereprijzen tracbren to vervullen .
De toon is, zoo als wij reeds met een woord zeiden, geheel voor bet gevoel : de verbeeldingskracht zal bier weinig
bloemen vinden, die tronwens dezer verhevene, zedige Zangnimf minder wel zouden than. Zoo de Dichter over 't geheel eene manier gevolgd ware - en dir gdooven wij nict
- bet zou die van T 0 L LEN s zijn : maar deze overeenko :nst
mat zich meer uit de harmonijche zamenflemming van beider
ziel verklaren , die bet cenvoudig groote, hot roerende, hetgeen de ziel zonder gedrnisch verheft, boven hot fGhelklinkenB 5
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kende, en hetgeen men wel eens bij uitfluiting flout noemt,
verkiezen. - Onder de zeventien liederen of gedichten dezea
bundels is er ook ddn onberijmd, Nederland genaamd . De
Dichter maakt daarvoor eene verontfchuldiging, die hij, on .
zes inzieus, niec behoefde . Waarom zou Loch in ooze fchoone, rijke taal her rijm onontbeerl;jk zijn voor de Dichtkuast,
wanneer (om nu niet eens van de Ouden to fpreken, die eene
Peer bepaalde quantiteit van lettergrepen hadden) Engelands
grootileDichcers, SHAKESPEARE, MILTON, THOMSON,
YouNC, datjukvnzichfwerp,ominjelzvot
maat eene voorbeeldelooze hoogte to bereiken? Wanneer Al
Duitschland de hoogere bloei der Poezij zich juist van bet
invoeren der onberijmde maat dagteekenc, federt welke een
KLOPSTOCIC, KLEIST, RAMLER, VOSS, 66THE en
zoo vele anderen hunne onflerfelUke liederen gezongen hebben, - waarom zouden dan wij, wier taal juist den overgang maakt tusfchen die der Duitfchers en Engelfchen, niet
Bet voetfpoor van B E L L A M Y mogen drukken? Of heeft deze misfchien van de natuur een uitfluitend Privilegie bekamen, om in rijmelooze maat to dichten? Wij vreezen, dat
de geest der navolging van Franfche poezij nog onder deze
anbepaalde veroordeeling der rijmelooze mast fchuiit . Her is
waar, de Franfche taal, die trotfche bedelaarfler, zoo a!s v o LTAIRE haar noemde, kan her rijm niec ontberen ; doch war
beeft djt met ons re makes? Maar wij willen danrom niet
ontkennen, dat her waken van goede rijmelooze verzen, hoe
fchijnbaar gemakkelijk, juist nan grootere moeijelijkheden dan
bet rijm onderhevig is . Wij vinden daarvan in deze gedichten zelve een bewijs . In her reeds genoemde fluk, Nederhrnd, (bl . 6) lezen wij tweemaal :
Vreemdelingl kent

ge 't

yolk, dat,

In

zipn worst'ling

eens verheven
Hier zijn blijkbaar to vele lange lettergrepen, hetwelk in
de lezing belemmert . Even zoo in her volgende :
Vreemdeljng! kent ge 'c land, waarvan de faam

u

Wij zeggen dit geenszins, om dit gedicht ais minder fchoon
dan
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dare een der anderen to doen voorkomen . (want bet is'incegendeel een der fraaitten) maar om onzen Dichter, wanner
hij her moeijelijke, fchaarsbetredene pad onzer rijmelooze
Poezij wilde bev anderen, voor klippen of banken to waarfchuwen . -- Hoe waar en hartverheffend is niet zijue taal is
bet for van dezen zavgt
Vreemd'ling! dat tlipje . . . . ja, dat is ons NedrlandI
Klein is 't, maar rijker flog dan heel Europa :
Rijker in wijzen, in flaatsiidn, in helden,
Rijker in dicnters, die de ed'len bezingen.
Nederland noemt hen flier ; zij zijn ontelbaar :
Nasfaus! en Evertfensl Trompen! en Ruiters!
Hoofden! en Vondels! en Grooten! gij leeft steeds
In onze barren en in onze zangen!
Dit laatfte couplet duidt aan, dat bet nog in bet voorgaande niec bepaaldelijk op den tegenwoordigen tijd ziet, maar
onzen geheelen rijkdom omvat . Het Lied van Nederland, aan
den Koning, is een welgellaagd Wilhelmus van Nasfauwen,
reeds voorheen elders gedrukt, doch nu ten gevalle der ZaidNederlanders veranderd . Heerlijk is bet volgende, in trippelmaat, De Verdraagzaamheid ; en wij zeggen vooral, in
fpijt van alle Jezuitfche flreken der Prrofelytenmakers en Oh.
fcuranten onzer dagen, Amen op her laatfle :
Ja, vrijheid van godsdienst is 't heiligfte goed :
Dat zullen wij vlek'loos bewaren!
't Is dunr eens gekocht voor der vaderen blood,
In tachtig verfchrik'lijke jaren ;
bit pand is ons dierbaar, als levee en eer
Geen dwing'land, geen bloedraad ontrukt her ons wedr!
Poor Vrijheid en Paderland is in den fmaak van her Volkslied van T O L L E N s . De Heer S P AND A w zegt in hetzelve,
op bl . 23, in naam der Nederlanders : En wereldburgers zijn
wij niet. Indien hij her verkeerde, baatzucntige : ubi bene,
ibi parria, bier bedoele, geven wij hem volkomen gelijk ; doch
anders zien wij niec, waarin een echte wereldburger van eenen
nzerlfehenvriend verfchilt, en in dien zien weten wij toch,
dat
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dac de Heer s P A N D A w zelf een wereldburger is . Wij kun .
nen niet zeggen, dat ons de mast van bet lied op den edelen VAN it I NS B E R GE N bijzonder behaagd heeft . Overheerli!k - een der juweelen van dozen bundel - is Neirlands
Zeeroenn ; en wij kunnen ons Met weerhouden, daaruit nog
de volgende couplecceu of to fchrijven :
Ziet Nedrlands Mangd ! Waar zij verfcheen,
Daar zwelt bet al van zegen ;
Verkwikkend daalt, op hare tredn,
Een fpecerijen regen ;
De geur van morgenlandfche vrucht
Bewierookt Hollands vrije lucht .
En blinkend zweven voor haar' voet
De faam van de viktorie ;
In haar gevoig is de overvloed ;
Haar lijfftaferc de glorie ;
Zij houdt de weegfchaal van her regt,
Als zij der volken pleit beflecht .
C L A A S E N S heldendnad, die eene lout in de krnidkamer
wierp, om zich niet over to geven, wordt waardiglijk be.
zongen in bet gedicht, H •ldenmocd. H' , die weet, hoe gelukkig SPA N D A w de Vrouwen hezingt, zal niets genleens
verwachten van her dichtituk dam de Nederlandlehe hrouwen,
die hier bepaaldelijk uit een vaderlandsch oogpunt befchouwd
worden. Ook zal hij zich Wet bedrogen vinden . Vooral bet
tweede couplet is zacht als fluweel en fatijn . en heeft wel
jets van bet mollige van H 0 o F r. [let Vaderlandseb Jf-'
fcheid, de Klagt eener vaderland('ze Prow, en Ban Vrowe
R . G . van Merlen, geberen Star l ichtenvoort, zijnde
zelfden edelen geest, die geend bi'liike tranen, gees gevoel
der tnenschheid uitfluit, war toch Wet wil, dat bet gemoed
daardoor zicli van heilige pli,, teu zal laren attrekken of in
wanhoop dompelen. Vol heerlijke geestdrift is bet Krijgslied,
gelijk Bet Ieest van Waterloo
; en wi) verlangen bartelijk,
dat alle onze Manuen en Jongelingen niet alleen , maar
ook onze Schoonen, vooral in de Hofftad en in de boo .-ere
kringeu, den Dichcer mogen nazingen, wauneer hij in bet laat-

fte
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fte fluk ran dezen bundel : De Nederlandfche Taal, zich aldus Nat hooren :
Neen! Nedrland that iijn' taal niet aft
Vloek tref' hem, die, verwijfd en laf,
Nog in bet Fransch gareel blijft happen!
Wst bralc hij op, den naam van vrij ?
Wie vreemden flaal's poogc na to klappen,
Is rijp voor vreemde ilavernij .

Handfchrift, langs een onbekend kanaal gekomen van St . Helena, of Levensbefchrij ving van N A P o L E o N B U O N A P A KT e, door hem zelven . Uit het Fransch, volgens de tweede
uitgave . Te Rotterdam,. bij Arbon en Krap . 1817 . In gr.
8vo, 158 B1.1 I-lo- :
Er zijn gefchriften, welke, met den fchijn, of zelfs de bedoeling, van aan de waarheid hulde to doen, eene tegenovergeflelde uitwerking hebben, en eenen geest aanwakkeren, welke
eindelijk uiet alleen bet bederf van bijzondere perfonen, maar
zelfs van geheele volkeren veroorzaakt ; gefchriften, welke,
over de misdaad een' bevalligen fluijer werpende, en beproefde waarheden verduisterende, bet oordeel van minkundigen benevelen, en hunne aahdacht van die flrikken afleiden,
waarin eene onvermijdelijke dwaling hen florten doer . Van
lien card befebonwen wij bet voor ons liggende werkje,
dat, bij eene oppervlakkige lezing, ons den vernederden
dwingeland dikwiils niet alleen doer verfchoonen, maar zelfs
belang voor hem inboezemc ; doch waarin men, bij een naauwkeurig onderzoek, die fijngefponnen misleiding en lien geest
van bedwelming ontwaart, waardoor hij zich can geheel Ertropa en zelfs can andere wereiddeelen, op zulk eene verfcbrikkelijke wiize heeft bekend gemaakt,
Het Rill, heeft den naam van door hemzelven gefleld to
ziin . Were dit inderdaad zoo, dan zou men moeten verwachten, dar de menschheid, zoo dikwerf door hem bedrogen, zich hierdoor pier zon laren wegflepen : dan, helans! in
vele gevallen is de bard'e ondervinding niet genoegzaam ter
leering, en de verregaandfte ligtgeloovigheid Inaakc velen onOF .
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ophoudelijk eene prooi van nieuwe misleidingen . Doch, hoewel
men aan de echtheid van bet werkje met reden twijfelen mag,
is bet daarom niet mindergevaarlijk ; wijl her niet to ontkennen
vast, dat de fchrijver met de zaken van den Exkeizer van nabij
bekend moet zijn , en men in hetzelve de waarheid en de
logen op eene kunflige wijze door elkander gevlochren vindt .
Weinige overdenking behoort or echter toe, om bet als
gevaarlijk, ten minfte als buitenfporig, to verwerpen : want,
moet men her alleen uit een flaatkundig oogpunr befchouwen, (ook zelfs zoo als fommigen de flaatkunde, als Ies van
alfe zedelijke wetten, beoordeelen) wel nu! dan bellist a11es
ter veroordeeling : de overheerfcher is gevallen, en leder
woord ce zijner verdediginge is een oproerige kreet tegen bet
gezag, dat wij chans eerbiedigen . Moeten wij her teffens nit
ten zedelijk oogpunr befchouwen, dan huiveren wij rnet
regt van de drogredenen en rnagcfpreuken, waarmede man bet
aanzien van een zedelijk mon!ter tracht flaande to houden .
Hun, die zich zoo gaarne laten medeflepen, en nog heimelijk aan de ingellorte grootheid van den overweldiger hulde
bewijzen, mogten wij met regt toeroepen : Herinnert u de
blazoenen,waaronder de Franfche omwenteling is aangevangen!
Waxen niet de heiligfte begiufelen de maskers, waarachter de
gruwelen zich verfcholen? Werd, onder de luide kreten van
y-ijheid, Gelijkheid en Broederfchap, Frankrijk Met met bloed
overilroomd? Stapelde raen nlet lijken op lijken? Vernielde
de moordzucht niec met ontembare woede ; en werden er
niet duizenden onfchuldige flagtoffers ten dood gefleept, onder
voorwendfei van de regten der menschheid to handhaven?
Hebben wij onder die zelfde blazoenen zich niet alle misdi .
den, tot de afgrijfelijkile uiterllen, zien orttwikkelen? Zijat
order dezelfde voorwendfelen de volkeren niet uitgeplonderd
en van hunne wettige voorregten beroo£d2 En is, eindelijk,
de dwingeland, voor welken dit werltje fchijnt to pleiten,
niet her troeteikind van alle die gruwelen en woelingen?
llceft hij er de vruchten niet van genoten ; en is 4hij, naar
aanleiding van dezelve, Wet opgeftegen tot bet verfehrikke .
lijkfte despoxisme ; verfchrikkelijker, dewiji her door cene
fijngefponnen organifatie gewaarborgd was, en van de ingewikkeldlle wetten eenen fchiin van billijkheid ontleende ? En
is hij niec, bij eene twcede poking om zich to verheffen, tot
de eerfe beginfelen teruggekeerd? Iieefc hij niec alle die
werk-
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werktuigen in beweging trachten to brengen, welke alle
grendzuilen der oaten reedseenmaal omgewroet hadden? Men
herinnere zich bet lied, dat bij zijne terngkomst in Parijs
werd' aangeheven . Schaarde hij Met om zich en vlijde hiJ
rich niet nan die verfchrikkelijke fchepfels, die de Septem .
bermaand van 1793 zoo gruwzaam hebben gemaakt? Is dit
iets anders, dan de tijgers aanhitfen, die men eens geketend
heeft? En dit deed hij , no zich beroemd to hebben, dat
hij de monarchij ontzaggelijk had gemaaktl - Heeft hij dus
niec in sues ten duidelijkfte doen zien, niet naar een vast
felfel to handelen? Ware grootheid toch hangt van geene
omflandigheden of . Deze echter alleen hebben hem verheven, en op eene baldadige wijze heeft hij er zich van be .
diend en er mede gefpeeld . . . .
Dan, laten wij ons eenige oogenblikken met de befchouwing van bet werkje zelf bezig houden . Op bl . 3 words gezegd : „ In alles, wat ik ondernam, flaagde ik, dewijl lit
tvilde." En verder : „ Moor bet overige hangt de wil van
het perfoonlijk ligchaamsgeftel af." Het eerfte is bet top=
punt van vermetelheid ; bet laatfle, ontkenning van alle zedeIijke waarde : de man alleen, die naderhand zegt, van zijne
ftudirjn niet het minfle nut getrokken to hebben, kan zoo
fpreken .
Het zou een vervelend en overtollig werk worden, hem in
de befchrijving, die hij van zichzelven fchijnt, to geven , na
to gaan ; dewijl men gedurig zou moeten herhalen, wat aan
geheel Europa bekend is, en waarvan men zich bij het minfte nadenken kan overtuigen . Zeker is bet , dot , waar men
waarheid in dit werk santreft, die waarheid steeds een over .
tuigend bewijs is van de zedeloosheid zijner bedoelingen .
Eenige trekken zuilen dit genoegzaam bewijzen .
De reden, die hij geeft van zijnen togs naar Egypte, beitaat in niets anders, dan in de zucht, om zijne krachren
to doen fchitteren, om niet werkeloos to blijven, om een
hoog gevoelen van Frankrijks magt in to boezemen ; en hiertoe werd eene ontzettende uitrusting gebezigd, hieraan werden duizenden levens opgeofferd, en aanmerkelijke foramen
verfpild . Aan bet veld, dot voor de wetenfchappen hierdoor
geopend werd, beeft hij Loch wel niet vooraf gedacht? Het
flechte lag dus in zijn plan, bet goede er buiten . Is dit grootheld, is dit ftaatkunde, of is 't bet werk van eenen onbera .
dev
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den verwoester? De ellendige afloop dezer onderneming zou
honderd anderen in zijue plaats alien roenl ontcrokken hebben :
hem, den geflagenen, den vernederden, beef t men a!, wat hij
verfpilde, met aangerekend ; de woestheid zijner onuitvoerlijke ondernemingen heeft heir cot een' God doeu verheffen
zoo werkt bet gif der verblindirig! ,- Her voorkomende in dit
werk beantwoordende, kunnen wij in geene bijzondere verfe'hilpunten treden, maar moeten bet aannemen zoo als bet
bier iigt ; anders zouden wij met reden moeten aantoonen,
dat hij, bij zij n vertrek naar Fgypte , nog bij large im die
auagt niet oezat, welke hij bij de opgave daarvan voorweudt .
'Trouwens, de fnorkerij is hem nimmer vreemd geweest . Wij
herinneren ors, eene zijner aanipraken gelezen to hebben,
wnarin hij de bewoners van de Vendee een' gelukkigen oogst
belooft, even of hij een God ware, en over de eiementen
befchikken kon!
,,Zoo zijn leven eenige gelukkige oogeublikken gekend beefs,
(zegt de ichrij,er) is hij die aau itlevrouw D E B e A U u A a14 A I s verfchuldigd ." -- Aim hare hand, ondertusfchen, is hij
tot den hoogflen trap van grootheid geklommen en heeft er
baar, om ziipe bijzoixlere belangen, afgeltooten . Was bet
van hare zijde een vrijwillig oiler, zoo veel to wealdiger
had zij hem moeten worden . Misfcluen denkt hij ook alles
vergoed to hebben door bet itompliment, dat hij haar desivege, met fchending van de achting, aau eene tweede gemalin verfchftldigd, maakt, (bl . r :6.) Welk eene tegenftrijdigheid vinden wij niet in dit alles ; en welk eene f'chaamtelooze fchending, niet alleen van alle welvoegelijkbeid, maar
zelfs van alien zedelijk gevoel!
131 . 37 . „ Ik fchafte de onruktige gemeensmannen af. Men
noeuide dit eliminer• (verbannen, uitwerpen) ; dit woord maakte geluk ." Hoe ellendig is bet lot der vofkeren, wanneer
geluk of ongeluk van een fpitsvindig woord afhangt!
Van zijne fluitrede op bl . 42 is bet tegendeel bewezen : want
tie wereld heeft Frankrijk aan zich ond ;.rworpen , en bet evenwel niet vernield : de geest van verwoescing huist niet bij
alle volkeren . - ,, Ik had St . Domingo pogen to hernemen,"
zegt hij order andere ; en al die fchoonfchijnende redenen bewiizen, dat III) , met al bet fuuorken op de vastheid van zijn
kara cter, naar gees vast plan to werk ging . Trouwens , hoe
kan men dit colt verwachceu van iemand, die bij bet begin
van
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vnn zijne loopbaan geene hoogere uitzigten koesterde, dan
de epiuletten op den fC Louder to hebben , en die zich aan s A RR A S hec.!:tte, onidat R 0 B E S PIE R R E niet weer beffond P E n
dezen min, echter, achtte men waslrdig, bet lot der wergild
to beflisfen ! - De dood van den Hertog VAN E N G B I E N,
waartoe hij bevel gaf, was geen mis(lag, manr eene misdaad ;
dit betuigt hij zelf. Kan men do fchaamteloosheid verder
drijven? En dit alles words nedergefchreven, om de acbting
der nakomelingCchap voor hem to verwerven! - ,, Ut gebreiz
van lets ,beters?'(NB .), ontcvierp hij eeu plan otfl in Engch;7,a
to landen, en dacht het nimmer uit to voeren . Welit een ze :
menweeffel v--an bedrog en buiteniporigheid! En dozen mia
doec men nog van Goddelijke en menfchelijke wetten fpreken ! - In bergene hij van de zamenzwering van P I c a Ec a u en MORE A U zegt, herkennen wij den man, die zich
geene logen to meer ontziet : de were'd is thans gcnoeg cc
dezen opzigte onderrigt . De spilt, die hij op bl, 54 tre,g ns
zijne betoonde toegevend'ieid aarr den dag l qt, logenfratc
weder de vastbeid van zijn karakter, doch is er zeer natuurl :jk in : bier zien wij weder de volmaakrfle overeenkomst met
JONATHAN w I L D den Grooteii . - „ Zijn gezag," words
gezegd, „rustle Met op de fl ;eliaadjc van, bevoorregte fandeit
en ondergefchihte klasfen ." Dic flemmen wij gaarne toe : hec
rustle op geweld en overheerfehing . „ In zijn rijk beftontl
niets dan de natie en hij :" bier had hij moecen zeggen, dan,
hij en zijue handlangers ; de naric zelve beftond niec seer :
onderworpen Haven immers, al tellen zij ook millioenen, ma •
ken geene natie tilt . - Op bl . 63 vernemen wij, dat hij Ye .
jetit voor Lombardile en Tirol voor Beijeren eischte, onl ten
rlinfle zijue vrienden op kosren zijner vijanden magtiger to
lnaken . Ziedaar een beginlel, den edelen flruikroover waardig!
Vat hij op dezelfde bladzijde gedtvongen is van ALEXANDER to zeggen, bewijst de trouwetoosheid, wasrmede
hij hem op b1 . 61 behandelt . De vrede van T1l11t, hierb
roept hij den Czaar zelven tot getuige, werd van goeder harte geteekend, en, terwijl hij denzelven teekende, voor :zag b j
een' nieuwen oorlog. Hoe is tilt overeen to brengen?
Drogredenen in aantal ontmoeten wij, wanneer hij over her
lot der bijzoncciere volkeren fpreekt, en wij ergeren ons telkens over de zedeloosheid zijner beginfelen . Hetgene hij van
de korporatien op bl . 71 zegt, dio by moest daaz :tellea, wac
$01:HBESCId . 1919 . No, 1 .
C
is

2g,

IIAIDSCIIRIrT

is dit anders, dan de fteilaadjen weder oprigten, die hij met
zoo veel verachting verworpen beeft? „ Ik maakte wetten.'
Hierop zutlen wij Acts aantilerken, dan dot wij dit wel meenen to weten! De beoordeeling dier wetten zou een bijzonder, zeer omtagtig werk zijn ; alleen vragen wij : is bet goede daarin cigen vinding? en is derzelver zamenftel nlet een
bewijs van zedelijk verval ? Die groote omvang toch van elkauder verdringende wetten Mat aan de misdaden, door derzelver naauwe bepaling, eene trapswijze opklimming over, en
de overtreder wikt reeds vooraf de mate van ttraf, die hij
to wachcen heeft . ,, Ik gaf den ftact zijn krediet weder,
dewijl ik geen gebruik van krediet maakte ." Ziedaar weder
Gene onloochenbare w arheid! Hij wist, dat in de magt alles
berustte ; hij nam geen krediet, maar hij nam alles, war hij
dacht noodig to hebben, ouvoorwaardeiljk, zonder bet zichzelven als cene fchuld aan to rekenen : wat zou hij alzoo met
krediet gedaan bebben?
Hij deed Pruisfen op Hanover
gaf bet aan een ander : ziedaar weder een vraaghopen, en
fluk (,pant altoos is hij toch met vraa (tukken in de weer)
beflist ! - B1 . 22 . „ Ik redeneerde goed, maar deed her tegendeel ." Dit was hem meer eigen . - „ Het flelfel van bet
vaste land (hl . 85) moeat den koophandel van Engeland vernielen, en heeft bet tegendeel gedaan ." Dot hij rich hieritt
bedrogen vond, is met onnatunrfijk : in den koophandel was
hij niec zeer ervaren : de kunst, om zonder eenig beding to
verkriigen, irookte beter met zijn karakter . -- Vreesfelijk
words er gefchermd met magtfpreuken en drogredenen, OM
de zaken van Spanje voor to ftellen ; en bet vraagftuk words
beflist met de bewijzen, dot hij ten opzigte van Spanje tronweloos, vermetel, onregtvaardig en onvoorzigtig gehandeld
Iieeft . Ook in dezen zou men ieder ander' der verachting en
befpotting waardig gekeurd hebben ; voor hem bleef Spanje
een vraagfluk, dot hij onbeflist lief
De tegen elkander
aandruifchende verdedigingen van zijne handelingen gaan tot
in bet belagchelijke : ,, De oorwog der omwenteling was do
ilotfom der getteldheid van Europa : ik was er de ukvinder
niec van . De oorlog (NB .) deed de omwenteling in de guns,
des yolks dalen : daarom weuschte ik naar den vrede." Mar
blijft hij nu met zijn onvermijdelijk gevoig? „ Overal waren
ontevredenen ; want ik had de gebeele wereld niet bij de vereenigde regten kunnen plaatfen ." Welk eene heerlijke !o!=
fpraak
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i'praak op zijne regering! Zij, die hij niet bij de vereenigde
regren had kunnerr plaatfen, waren ontevreden, en bij gevoig
ongelukkig : ziedaar dus eene werkelijke flellaatije, waarop
zijne grootheid rustte, en die al bet avenge verplette! Mar
blijft nu her bewerkce volksgeluk? De Pans werd van Rowe vervoerd, en Rome met Frankrijk vereenigd : bier zien
wij weder den overweldiger,l die alien eerbied voor regt en
zedelijkheid zoo ver heeft uitgefchud, dat hij her zelfs niet
moor der moeite waardig arhc, een' fchijn van regc voor to
wenden. -- Her is vermoeijend, den onzin, die bier telkens
met zichzelven woritelt, na ce gaan . ,, Ik had de koninklijlte regering op een' ontzag verwekkenden voet gebragt ."
Hoe komt dir weder met den gees : der omwenteling over
ten? En deze flaatkunde wotdt verheven genoemdl
Na een breedvoerig wispelturig gefcherm, komt eirdelijk
de groote onderneming in Rusland ter bane ; en deze had
vier minder ten doel, don then ftaat terug to brengen tot den
omtrek, din hij v66r honderd jaren befloeg. fliertoc was de
'niasfa van her Franfcl?e rijk flechts krachtig genoeg ; en dezo
werd er aan gewaagd : de toedragt en afloop dezer onderne=
ming is ieder nog levendig in hbt geheugen ; her is algemeels
be!t nd, hoe z lfs e nvoudige v rftande den o geluk igen afp
loop vooripelden ; eene armee van driemaal honderdduizendman
word er aan opgeofferd, alie fchatkisten zijn or voor uitgeput, en echter, voigens de bier gegevene berigten, kostten
de laatfle ftuiptrekkingen van den ter neder geftorten dwingeland nog oneindig meerder bloods! . . . Wfe ziet hierin iets
anders, dan de wanhopende pogingen van eenen razenden fpeler? En wien moet bet geene verbazing wekken, wanneer
bij de uitwerkfelen van bet verbijsterde befef ontwaart,
hetwelk zulk een' man nog voor grooc wil doen doorgaan?
In gemoede, derhalve, kunnen wij die work nict dan als
zeer gevaarlijk aankondigen : bet verbloemt daadzaken , en
fpreidt over de daden van den geweldenaar een waas van regc
vaardigheid . Niec genoeg kunnen wij onze landgenooten, en
vooral her opkomend geflacht, tegen zulke verderfelijke indrukfelen waarfchnwen. Ja, de man, wiens bekwaamheden
daarin beflonden, zich van her oogenblik to bedienen, heeft
de geheele wereld, en -- dank zij den Hemel ! - eindelijk zichzelven bedrogen ; hij heeft, onder voorwendfel van de omwenteling ten eindp to brengen, derzelver hei 1ge beginfelen vernieC
tigd ;
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tigd ; met onzin en drogredenen heefc hij de ergerlijk(le daden van onregMaarcfigheid omhleed ; en, wanneer wij op de
laatfte bladzijde van dit work lezen , dat „ de man, aau wien
een geeeel yolk gehecht was," (hier meent hij zeker de bij
de vereenigde regren geplaactlen nledel) „ onmogelljk zoo
ver(ioken van verdien(ten zijn kon, ais zijne tijdgenooten bcweerden (*)," dan verheft zich ors gevoel, en herinnert of s
de dagen van ellende ; dan zeggen wij laid : hij heefc, met
verachting van a1len zedelijk gevoel, de regten der volkercn
geCchonden, hunne fchatten geroold, hunne gebruiken omgekeerd, hurne lander n uitgeput, en de bronnen van welvaart
ge aopt ; hij heeit de blocin der jongelingfchap , als offer aau
zijne grootheid, ter ilagtbank gefleept ; wanhopende moeders
en troostelooze vaders bebben zijne hcerfchappij vervloekt ;
firijdende order zijne vanen, fneuvelde de keur van een voigend geflachc,. of zoog er het verleidend gif der verwoesting
in ; ouders, die de vruchten hunner vlijc verfpild hadden om
hunne zonen ann den verwoestenden geefel to ontrukken, z :gen zich dezelve, onder uieuwe voorwendfelen, afperfen, en
hen gedwongen, den tiran op eigen kosten to dienen ; geese
tc{sateen konden flu de jongelingen meer vrijkoopen, want de
vrijgekochten wcrdpn to gelijk met de fchatten weggefleept ;
van eerewachters werden zij foldaten, van foldaten krijgsgc .
vangenen, en dit alles onder de onregtmacigffe voorwendfelen .
Dan herinneren wij ons, hoe ieder , tot zelfs in zijn gezin,
befpied werd, om, ware bet Inogelijk, hem een offer der
looze flaatkunde to maker, ; hoe verachtelijke werktuigen van
cene ergzoekende politic ieder beloerden, en eene enkele uirdrukking yan de regnnatiglle veroncwaardiging genoegzaain
was, Olin achtingwaardige mannen in de gevangenis to doen
werpen ; hoe eerlooze beambten bet vernuft tot bull eigen
voordeel onder fchatting bragten . lien wij h4ertegea, hoe
thans ieder zijne gevoelens ruiterlijk uiten kan ; hoe de drukpers zulk een' hoogen grand van vrijheid genies, dat zelfs een
gelchrift als bet voor ons liggende onbelernmerd in her licht
verfchijnt ; als wij de gemeenfchap van volkeren met volkeren
hetileld zien, en de welvaart zien herleven ; als wij tie rivicreu
(*) Ms zijne t 'dg•e uooten dit betveerden, waar blurt daln
bet geheele volk, (Jar aan hem gehecht was?
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ron en havens, onder do heerfchappij van den dw_ingeland Icdig van fchepen, als overdekt befchouwen, en de vri ;heid
naast den troon herfteld zien, -- dan dauken wij van ganfcher harte den Almagtigen, die den heiligen opiiand met zego bekroonde ; dan zegc ous do overtuiging, dat door den val
van hem, wiens regcring meer bloods heeft gekost dan humor
voor hot behoud van cene kroon wend vergoten, die seen
ander doel heeft kunnen bebben dan zijne opvolgers eene
woescijn ter beheeriching over to laten, de laacfle overblijffe •
len van zedelijkheid en menfchen,eluk zijn ge paard ; en ons
built niets ce bejammeren over, dan dat hit to veel verwoesc
heeft, ow alles, wat zijne heerfchappij echterliet, op Fens to
kunneu wegwerpen, en dat do gevoelens, die onder dezelve
aangekweekc en door dezelve onder de volkeren verfpreid
werden, to diep ingekaukerd zijn ow op ezns to kunneu worden uitgeroeid .

Bet nienwe Leven en de hereeniging in de Eeuwigheid, door
F . E H R E N B E R G. Uit het Hoogduitsch . Te I flerdayn, bi~
J . van der Hey . 181,7. In gr. 8vo. 78 Bl. f i -5- :

A tlervoortreffelijkst 1 De uitboezemingen .van bet diep gevoeiig en Christelijk hart van den waardigen man op bet Paascl*
feest, kort na hot affterven zijner jonge en zeer geliefde gado . Eerst zes weken na dit treffend verlies was hij in ftaat
den predikftoel weder to beklimmen ; maar toen, op den dag
der opftanding onus Heeren, was hij ook voltomen in ftaat,
out niet alleen den vollen Christelijken troost, then bij ondervond, voor iederen treurigen to openen, en om dit to doen,
zonder dat ziju eigen gevoel hem meer voor zichzelven dart
voor zijue hoorders fpreken deed, maar ook ow eene zoo
geheelenal heiligende flrekking aan zijne voorftellingen to
geven, als waartoe dood en verlies op aarde zijn, en de verzekerde hoop des eenwigen levens en van wederzien in de
toekomst con ieder dagelijks en door geheel zijn leven bruikbaar is .
Men kent E H R E N B E R G in zijne voortreffelijkheid als pre .
Biker voor verltand en hart ; en doze toefpraken, zoo als zoodanige en (althans van ieder, die daartoe aanleg heeft) doorC 3
gaanc
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gaans iedere leerrede wezen moest, zullen niet zonder roezing en blijvenden indruk gelezen worden . Zij zijn voor treurenden een uitmuncend gefchenk : zij geven geene andere dan
wenfchelijke aandoenlijkheid, geene andere afleiding dan die
wezenlijk behoefte is, en echten, verzachtenden, zuiverenden, genezenden balfem aan de gewonde ziel . Die zich zetten kan, om opftellen, in zoodanige omflandigheden nit bet
hart gevloeid, en zoo eenvoudig voortreltelijk, met een kritisch oog to lezen, en dezelve als kunstgewrochten wilde
toetfen, heeft minder gevoel dan wij ; hoezeer ook in dit opzigt deze prediker bij deze opftellen niet to miskennen is, en
wij waarlijk, zonder vitlust, niets weten aan to wijzen, dat
den fchin heeft van minder doordachc of eenipins berispelijk .
I-let leven in den dood - na den doed - en wedervereeniging
in de eeuwigheid, zijn de onderwerpen dezer twee leerredenen, waarvan de eene j o . XI : 25, 26, en de andere I TH E s s .
IV: 13, 1 .4 xen tekst heeft . Wij zijn de vertaling, oak van
deze opftellen, aan den Eerw . B . VERWEY verfchuldigd, die
er eenige weinige, welgekozene, bekende dichtregelen, voor
den Hollandfchen lezer, heeft bijgevoegd .

Nadeelige gevalgen van de onverfchilligheid der Vlamingen en
Brabander+s omtrent hunne nroedertaal, en noodzakelijkheid,
dat acij dezelve beoefenen ; door P . A . V A N D E N B R 0 E C H,
van Aals .. Te Aalst, bij J . Sacrd . 1817 . In gr . 8vo. f : - 8

P

at noemen wij „ eerie verhandeling met proeven," en zulks
in bet vak der letterkunde . De fchrijver betuigt, zoo min
als iemand zijner landgenooten, v66r hunne hereeniging met
de Hollanders tot 6dn yolk, aan bet leeren, lezen of fchrijven hunner taal ooit gedacht to hebben ; en nu fchrijft hij
een fluk in dezelve, dat, betreffende ftiji en taal, de naauw
lettendfte monftering kan doorftaan . Hoe gemakkelijk - wij
trekken dit gevolg met nem en nit hemzelven--blijkc bet aan
den Vlaming to vallen, zich den tongval (men neme dit woord
maar niet to letterlijk) eigen to maken, die boven de andere
Nederlandfche dialekten is beoefend en befchaafd geworden 1
Stelt nu hiertegen over 's mans eigene bekentenis, dat zij federt zoo vole jaren van naauwe verbindtenis, en eeuwen van
aan-
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aanraking en vermenging, ndg bet Fransch niet naar eisch hebben geleerd to fchrijven ; en wie ftreelt zich dan niet met de
hoop, dat men eenigermate zal luisteren naar de vermauingen
van dezen fchrijver, en bet Hollandsch to eenigen tijde zal
worden, wat bet verdient to zijn, - de algemeen ge!iefde
taal van een magtig eu bloeijend yolk ? Wat wij in bet onderhavige boekje wijders vinden , om deze zaak aan to dringen, is alle aaudacht wsardig, zoo al niet voor elk overtuigend en onbetwistbaar . Het konit inzonderheid daarop neer,
dat men zijne eigene taal bij ftellige voorkeur, ja bij uitfluiting, moet beoefenen, andere wel leeren om ze to verftaan,
en er zich des hoods in uit to drukken, tnaar niet om to
fchrijven, Diet om er in volleerd to zijn . Dit gelukt Loch
nook volkomen ; denkbeeldeu en woorden, in de eerfle jeugd
al ontvangen, zijn zoodanig als to zamen gegroeid en naar
elkander afgemeten, dat er geene fcheiding, zonder verlies, kan
beftaan . Wel hem dan, die eene eigene taal heeft, op eens
eigene voldoende, rijke en befchaafde volkstaal kan roemen!
bit is bet geval der Belgen ; bet Hollandsch evenaart nict
llechts, maar overtreft Fransch en Engelsch in oorfpronkelijkheid, in de groote gave, om, door middel van een macig
geral wortelwoorden, zonder vreemde hulp, elk deukteeld
nit to drukken . De fchrijver ftaaft dit met voorbeelden, die
doel treffen . En wij kunnen - om to eindigen
niet anders
dan lof aan doel en behandeling, aan befchouwing en oefening in dit boekje geven .

t'erhandeling over den handel en fcheepvaart op de reeds beJlaande landbou, wende Kolonien in het algemeen, en op zulke
Kolonien, welke, in het gematigd klimaat nieuw aangelegd,
door Europeanen, zonder Haven, bewerkt kunnen warden, it :
fret bijzonder ; door den Baron F R I E D R I C H V o N n o uC H E N R 6 D E R , oud Staf - Ofelef .
Te lhnflerdam , Rotterdam en 's Hage . 1816 . In gr . 8vo . OR BI. (Poor retiefling van do n duteur .) Bij Inteekening f s : .

D

e Schrijver van dit worl :, een Duitfeher, doch federc lan ;
in Holland gevestigd, en die zeif alrhaus in de Kaap-kolonie
een' geruimmi tijd fchijut to hebben doorgebragt, terwijl hij
C 4
n 0e
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met de belangen der Volkplantingen in 't algemeen vrij wel
bekend toont to ziin, geeft bier een plan op, om den landbou v in de Kolonien door den handel , en dezen wederkeerig
door den landbou v op to beuren . nit link is echter flechts een
gedeelte eons uitgebreiden werks in zeven Afdeelingen (waar .
van dit eukei de vierde bevaO over de balans van den handel, en words 1lcchcs als cone proeve vooraf gezonden, terwijl bet de gewigtigiie T•cfr:itaten van des Schrijvers nafporiugcn fchijnt .te bevatten .
De reeds voorlang in ons land in twang geweest zijnde Negotiatien op plancaadjen in de Kolonien maken den grondflag
u ;t van bet flelfel des Schrijvers . Deze Negotiation, door
b;rooce kantoren bier to laude bezorgd , kwamen vol nit den
boezein der Natle, en werden door de planters na verloop
van eenige jarcu met de interest afgelost ; de adminiftrateur
genoot de voordeelen van bet beheer, en den uitiluitenden
handell in de benoodigdheden en voortbrcngfelen der plantandje, efi de planter word binnen eenige jarcu eigenaar op den
vruchtbaren grond . Deze inrigting beflaac ten deele nog ; maar
de Schrijver zoekt die nit to breiden, door aanmoediging
van den landbouw, vooral in de Volkplantingen binnen den
gematigden Aardgorde) ; hij fchijnt bet oog to hebben op de
Kaap .kolon}e, die echter nu voor ons verloren is . De kust
van Guinea, welke daarvoor misfchien eenige vergoediog kan
fchenken, ligc bijna vlak onder de Linie ; de JYestindifche
Volkplantingen insgelijks, en de Oostindifche bezittingen ten
zuiden derzelve, doch nog binnen den heeten Aardgordel .
Wij moeten oils dus, in den tegenwoordigen toeftand onzer
jezittiugen, wel tot de heete lucbtflreek bepalen, die ook
zekerlijh, boewel ongezouder, nogtans verreweg de vrucbt .
baarfle is . Zijn plan is, om bet krediet nan de eene zijde to
bevestigen, door goede en veilige hypot,'zeken voor dell geld
fchieter to bezorgen, bij wege van verbetering van den landbouw, en aan den anderen kaot, door een' levendigen vracht~audel en fcheepvaart, bet vertier der nan to leggen kolo .
,.idle landerijen ae vermeerderen en ce verzekeren . Flij raadt
daartoe flerlc -an, dubbele kantoren of handelsverbindtenisfen
op to rigten, waarvan de eene Compagnon in bet Vaderland,
tie andere in ale Volkpranting zijne woonplaats zou hebben,
nls welke veel voordeeliger zijn dan handel voor eigene reker :ug v2n t,o vaderland cll kaltoor, of Cormisfiehaudel naar
de
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de Volltplnntingen . Hij treedt zelfs in vole bijzonderheden
ontrent de goederen, die men moet medenemen, deelt als
biilage een Concept-Con Tact van 4slbciatie mode, en een Asfor~iment v- - or Fnctuuriijsten van Europefche g oederen . i n een
tweede 1tuk , bepanideE'k aan do fcheepvaart en den vrachthandel op Iandhouwende Kolonien toegcwijd, gaat de Schrijver
no- een' flap verder, en doet bet voorflel, om de Oorlogfchcpen van den Staat, in vredestijd, als Fluiten uitgerust,
tot vervoer van goederen imar en van de Kolonien to befleden, waardoor s'ooreerst die auders veelal afgedanktc Schepen
in (land blijven, ten andere in vredescijd goede Zeclieden
worden gevormd, en tern derde door de gewonnen vracht
aanzienlijke foramen voor 's lands kasfe zonden worden befpaard, (jearL_.I ;s, volgens de berekening des Schrijvers, wel
2 :} tonnen goods , zie bl . 172 .) Netuirl ondfetSchrij
ver eeue vrife koopvaart naar de Kolonien, en 'roept, tot
bevestiging der voordeelen van den vrachthandel en van zijn
flelfel in 't algemeen, bet voorbee'.d van Noord- ,Ymerika in, 't
welk in een tijdvak van i jaren meer dan 6ooo fchepen is
bezit (bl . 127), en reeds in 1,104 aan Corvoijer~ en Licenten bijna 12 Milliodnen Dollars inltomllen heeft gehad . De
voordeelen van den vrachthandel zijn (bl . 125) niet alleen
met die van den handel door compagnons to vergelijken,
maar overtreffen die dikwijls ; want de vrachthandel brengt,
wel gekend en beoefend, ruim honderd percent op, terwijl
hij den eerstgemelden handel op landbouwende Kolonien in
bet meer gematigd klimaat op ruim 6o A 8o, en die op bezittingen in den heeten Aardgordel (zoo als .lava) op ruim So
tot 6o percent berekent . (Bl . 89, 9o.)
Zie daar, zoo kort ons mogelijk is, een algemeen denk .
beeld van dit voortbrengfel gegeven, hetwelk zekerlijk de
aandacht • van Staatshnishoudkundigen niet onwaardig is. Of
echter de fchitterende voordeelen, die de Schrijver in zijn
flelfel ziet, niet grootendeels harfenfchimmig zijn in den tegenwoord,'gen toefland van taken, bij Engelands onmeteliik
overwigt in den kolouialen handel, bij de groote rot, dle
inerika fpeelt, hetwelk ons in den algemeenen vrachthandel
bijna vervangen heeft, bij den kommerlijken toefland onzer
Oostindifche bezittingen, die door flrenge, ja wreede en
hoogst onftaatkundige ntantregelen, en de Heinel weet door
wicus invloed, ten deele in openbaren opfland, ten deele in
C 5
he,
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hevige gisting zijn : dit to beoordeclen, is de took van den
Staatsman . Wij zullen flechts can flaaltje bijbrengen van 't
geen de Schrijver als eene daadzaak aanvoert, die ook wel
zoo geweest , doch federt verauderd is . In de kolonie Dewerarij heeft de katoenbouw wel (volgens bl . 47) gebloeid,
doch is reeds vrij wat vervallen, omdat men bet kacoen goed .
kooper uit Annrika kan bekomen ; op eene flreek der kust,
van 2o Engelfche mijlen, was v66r ruim I5 maanden reeds
suet meer don de helft der katoenplantiugen, die er 6 jaren
to voren beflonden, en men fprak om alles in fuiker aan to
leggon, waarmede 11u reeds de helft bebouwd is. Rec . beeft
dit uic den mond van Engelfchen , die daze kolonie v66r ruim,
cell jaar verlacen hadden .
Hec Ilollandsch is voor een' Duitfcher over 't algemeen to .
melijk wel ; doch vindt men er grove Cermanismen in, zoo
.als : gelijkzaam, ver.oeken aanflellen (proeven neinen) enz .

De ware Prienden van Paderland en Oranje, door P . VAN
H O O G S T R ATE N . In 's Cravenha$e, bij de Erve J . Thierrij en C . Menfing en Zoon, en bij J . Detune. 1817. ht
gr. 81'O- XII, 7o Bl. f : - 8 - : (Poor den Armen .

Wij

hebben zeldzaam eels boekje gevonden, waarin men
meer waar voor zijn geld krijgt, don in dit . De hatelijkbeid, die er in heerscht, doer niet mede ; want hoe zou een
waar Friend van Yaderland en Oranje zoo hatelijk kunnen
oijn, als de Heer P . VAN H O O G S T R A T E N zich bier vertoont? Neen, hij heeft zeker dit boeksken gefleld no eenen
flapeloozen nachc of bij eenige verflopping - die kunnen
eenen mensch danig suit zijn humeur brengen . De Her VAN
H o o G s T R A T E N heeft bij bet ttellen plan gehad om veelzijdig nuttig to zijn, en bij ougeluk is hij een beecje pikant geworden, zoo omtrent als F E R D I N A N D en 1 Z A B E L L A ten
gen de .Ioden . - Wij zijn overruigd, dat ieder zijne zwakke
oogenblikken heeft, zelfs een Recenfent ; en daarom willen
wij des Heeren VAN H O O G S T R A T E N's kwaad humeur bij 'e
fchrijven van dic boekje zoo hoog niet opnemen, ook wac hij
daarin Ditlioct aanmerken gelijk een bijzonder artikel in cell
Dictionnaire Encyclopedique , hetwelk den Schrijvet -- die
flraks weer geheel koelzinnig, b . v . ad ^'stem KNOLLEN , van

kr :ol-
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knollen voor citroenen verkoopen, of ad vocem AMBT, van den
invloed, welken een voordeelig anabt op de denkwijs hebben
kan, zal praten - flechts een weinig warm gemaakc heeft,

echter nit louter liefde voor de waarheid . Wij gaan dic als
nevenzaak voorbij, en komen tot de vele hoofdzaken in dit
boeksken, die eigenlijk in een register hadden moeten aangewezen worden, omdat zij, gelijk in een Dictionnaire, vele
zijn en flier bij elkander behooren .
Uic de belangrijke voorrede leeren wij, bl . IV, dat, wan .
veer er Van Receilfenten gefproken words, daarmede alleen de
Letteroefenaars bedoeld worden, en, of d8n her niec of konde, doze Recenfenten ziec hij reeds vooruit tegen zich in 't
harnas, vooreerst omdat hij hunne fpelling niec volgt, en anderdeels omdat hij met hen in denkwijs omtrenc her politieke verfchilt .
Hier volgc uu eene keurige, doorgeleerde en wijsgeerige
verhandeling over de fpelling, die, eene met klein fchrifc gedrukte noot medegerekend, groote vier bladzijden beflaat . Bl .
VIII krijgen - de recenfien, vooral die derLetteroefenaars, eene
zakelijke beurc ; en words derzelver hatelijkheid in 'c beoordeelen van werken, met al de Iiefde, die in dezen wares
friend van Yaderland en Oranje woont, aangewezen . Op 'c
eind echter vindc hij, dat zij zich in dezea Loch een weinig .
je beteren, doordien zij fomtijds eens -,, op hunnen tabberd
gehad hebben," wil hij zeggen . Nu, dac is immers braaf,
wanneer iemaud zich laat verbeteren ; wie weet, war de liefderijke teregtwijzing van den Heer VAN H o O G S TR A T E N
nitwerltt! Maar ten aanzien van 'c flaackundige - vaart hij
bl . IX in fubflantie voort - zijn zij nog even onbetanlelijk
en hatelijk, zoo ras zich iemand niet naar hunne denkwijs
hierin wil fchikken . Een treffend voorbeeld words hiervan
bijgebragt, namelijk die recenfie, (was dan dat eene recenfie?) welke in hun Tijdfchrifc van 1816, No . 12, bl . 548, is
geplaatst. En hier leeren wij dan, dat, in de laagfte uitdrukkingen eenen Tiran en dieus Stadhouder vleijen, „ zich naar
de zaken fchikken" en „ dezelve voor lief nemen" beet ; dat
dic eel] jong mensch, die door de wereld zoekc to komen,
wel does mag ; dat die Heer, waarvan daar gefproken wordt,
piers anders gedaan heeft, dan de gewone weidfche uitdrukkingen bezigen. Ons is echter niet bekend, dat er zoodanig
een formulier, ook flechts door gewoon gebruik, ingevoerd
Was .
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was . (W~ ontvaugen dus bier gewigtige tail- en z edekundi .
g e lesfen .) Eindelij h vindt de Ileer VAN H O O G S T RATE N,
dat die Heer wel Diet zoude aangevallen zijn, zoo hij Diet
van bet inhales van bet Trojaanfche paard gefproken had,
hetweik de Letteroefenaars nu vermoeden laten mode to hebben ingehaald .
Al verder zegt de Schrijver, dat zijn werk, ook wat bet
ftaatkuudige betreft, bun Diet zal fnraken ; maar hij zal hen
niet autwoorden . (Wij weteu Diet, of bet onzen gei erbiedigden Koning, wanneer Doze den tjJ d had, zoo als oen particulier man, eens nu en dan zulke dingen door to zien, ook
wel erg finaken zoude ; want floogscdeszeifs handelwijze is
waariijk Diet in den geest der Hoogflratenfche vaderlandsliefde .)
Echter is bet den Schrijver coch der moeite waardig, nog
eens een driekwart pagina op de beoordeelaars to fcbelden,
en de onbeflannbaarheid hunner politieke gevoelens door to
hales . Ja, daar fchijnt zelfs zoo lets van eeu dreigementje
voor de toekomst onder to loopen : maar, of de aanvaller dan
Diet bet woord alleen zal behouden? Men moet immers alcijd
hooren, wie bet zegt .
Zoo is dan de voorrede van dit boet je verreweg bet gewigtigfte . Hct work zelve begint met aauwijzing der verdien .
lieu van bet Huis van Oranje , ten aanzien van ons Vaderland .
Vervolgens worden alle oude koeijeu getrouw nit de Hoot gehaald . De taalkundige verdientlen van dit werkje zijn door
hetzelve van den aanvang tot bet elude verfpreid . Zoo worden wij ingelicht aangaande de woorden Patriot, Ultrarevolutiorrnair, Partij - en leeren, dat de zoogenaamde patriotfche geese partij, maar eene factie of cabaal moest heeten,
en bl . 6o, in eene noot, aangaande de fpelling rekest, in
plaats van rekwst .
B1 . 24, worden alle voorftanders der revolutie over denen
kam gefchoren . Niemand mag zeggen gedwaald ce hebben ;
want jonge menfchen, b . v . beneden de 25 jaar, dwalen en
worden verleid . (Ei, Heer V A N H 0 0 G S T R A TEN 1 gij , als
boven de 25, ziit dus ook boven de dwaling verheven? Gij
bebt bet ver gebragt!) Op die zelfde bladzijde krijgen wij verder eene wijsgeerige en caalkundige inlichting aangaande de
woorden vergeten en vcrgcven . Wij worden onderwezen, dat
deze woorden, zoo bij elkander ge(teld, een fpreekwoord
tticmaken, 't weak nooit ietteriijk moot worden opgevat ; want
dat
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dat vergeven beet : Wet flrafen (l;i, Heer VAN H O O GS T RAT N ! beer bet waarlijk uiet meer? dan zijt gij Diet
zeer Bijbelkundig .), en dat dit wel in onze magt flaat, maar
Maar, Heer VAN II0003TRATEN, DU
hoc vergeten niei .
hebt hij het Publiek toch voor was beef dam aangezien ;
want ; dot geen mensch beletten kan, dat ~eni flier nu en dan
jets weder in 't geheugen terugl :eere, weet waarfchijnlijk eels
icder : maor, flelt gij a doarentegen hot vergeteri, in then
ziii , waarin 't genomen words, wanneer bet bij vergeven llant,
rameiijlt hot LONOER HAAT OF WROIt GEDENKEN aan eerie zaak,
als onmogelijlc voor, dan zijn wij bljde, dat wij u befchouwen, als dit boek .je fehrijvende na eenen flopeloozen nachr
of bij eenIge verllopping ; want war zouden wij anders van
uw Ckristendorn moeten denken? - Voorts hoopt de Schrij .
ver, dat dir vergeten Dimmer bet voorkomen van beloenen
moge verkrijgen, omdat de gevolgen_ daarvan op nieuw ramp •
zalig your Vaderland en Oranje zouden kunnen warden . Door
heerscht over 't algemeen (wij moeten hot toch zeggen) .in
dit gefchrijf eels wraakzuchtige gftest, die . waarlijk Diet to
wenfchen ware dat algemeen wierd . NAPOLEON zoude, toen
hij, ua zijne ferugkeering van Elba, door zijne zendelingen,
tweedragt en bnrgerkrijg, ook in ons Vaderland, zocbt to
fluken, ZULKE ware Y iendeu van Vaderland en Oranje, als de
Schrijver fchijnt to zijn, beter bebben kunnen gebruiken, dan
onze geeerbiedigde boning, die eendragt en lielde onder zijue
onderdanen begeert .
Warden, eindeiijk •, politieke gelebrifren, na do gezegende
omwenteling uitgekomen, gerecenfeerd, en uir alles, vat ooit :
anders gedacht hebbenden dan de Scbrijver gezegd hebben,
vlijtig vergif gezogen, het lust ons_ Diet, dezen ieelijken
arbeid verder voer voor voet re volgen . Alleen merken wij
Dog aan, dat wij , ten betooge van 's Schrijvers onbaatzuch .
tigheid, eene korte fchets van zljnen levensloop onrvaugen,
waaruit zijue opofferingen voor Vader land en Oranje klaar re
zien zijn . En, zoude ho ook aan zicbzelven in 't geheel pier
gedacht hebben, toen hij bl . 33 . zeide, dat de ware Yrienden van laderland en Oranjc verlangen, dat men hun gedrag
nimrner ver ete!
Dan, wij willen ons bij ons eerfle voornemen houden, en
van den Heer P . V A N H 0 0 G S T R A T E N het be33re denken .
fehoon wij tech vtrpligt wares den Inlloud
zijn biekie
Qn
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op to gcvcn . Wij biijven hem voorts dank fchuldig voor dp
belangrijke onderwijzingen, die hij ons mededeelt, en daarvoor, dat hij hot Publiek in zich eenen zoo verdienftelijken
man eens van nabij heeft doen kennen .

Karel Barimore, of de noodlottige Gevolgeri van den Minnenijd. Naar de derde Franfche uitgave . Te Arnjlerdam,
bij de Wed . H. van Kesceren en Zoon . 1817 . In gr. Svo .
ao6 Bl. f z-lz- :
hf iettegennaande eerie vertaling uit bet Fransch , vooral in
bet romantifche vak, ons, om meer dan ddne reden, meat
weinig bevalt, eene herhaalde uitgave bij deze otsze naburen
ooit .voor ons joist geene iterke eanbeveling is , wij ook zoodanig cone waarfchuwing tegen zulk eenen alle verbeelding to
boven gaanden minnenijd voor den Nederla-rider weinig behoefte rekenen, daarenboven nog gees volkomen vertrouwen
ftellen in de verlclaring van den onbekenden Schrijver, dot her
fonds des verhaals op eene ware gefcliiedenis zoo gegrond
zijn, en ook geeuszins inflemmen met hot Journal de Paris,
hetwelk dezen Roman met de Corinna van Mevr. V A N S T A E L
en de Atala van CUATEAUBRIANT vergelijkt, -.- desniettegenflaande doen wij dit verhaal gaarne regt, getuigende : dat
bet wdl en met fmaak is gefchreven, en dac bet wel bijzonder dienen mag ter waarfchuwing teen onberaden en inderdead doorgaans dwaze en ongelukkige huwelijken, tegen fag
miliebetrekkingen en familiebelang, en zonder deze cc road&
plegen, aangegaan, enkel tilt zelter overdreven gevoel, en in
bet bijzonder ook wel tegen hnwelij ken met perfonen van at
to zeer uiteenloopende godsdienftige denkbeelden . -Karel Barimore, zijne vrouw, de voor hem beflemde waardige bloedverwante, en alle zijne vrienden, zijn her flagcoffer van doze
zijne onberadenheid ; en is deze Roman bijzonder treurig,
dear ieder perfoon, die braaf is en in welken wij belang itetlen, ongelukkig words . De held des verhaals, vrij keurig in
zijne keuze, en voor de fchichten van den Liefdegod onkwetsbaar, near het fcheen, zag (en de eerstgeworpen blik
beliste voor de eeuwigheid !) eeu jeugdig betooverend Grieksch
meisje ; zij wend dan ook zijne vrouw, hoe veel onoverkom e.
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meli?ke zwarigheid eerst moest worden opgeruimd, en, zon .
derling genoeg, bleef dit huwelijk voor zijne vrienden in En .
gelaud bedekt ; zijn geluk was volkomep, tot dat de zwan .
gere vrouw, door droomen en gezigten harer angstvallige verbeelding, met fchrik en ijzing gevoelde, dat zij eenen ketter
ouder haar hart droeg ; en dit way 't Islet al, maar, door de
heiligile pligten, die hij to lang verzuimde, gedwongen,,
moest hij zijne gade misleiden en verlaten ; en, alhoewel
dit maar voor weinige dagen en met de meeste voorzorg gefchiedde , kreeg zij flerkte voor hare ongegronde vermoedens ; haar minnentid werd zinneloosheid en razernij, en wet
zoo, dat de ijsfelijke ellende van a11en aireen met den dood
eindigen Icon .
Eon paar aanmerkingen, welker waarheid ons trot, hoewel
zij ons bevreemden in eenen Franfchen Roman, willen wij af .
fchrijven
• Te Laufanne hebben mijne eerfle gepeinzen ook mijne
• eerfle fmarten opgewekt ; daar heb ik den hoogmoed en de
• laagheid der menfchen leeren kennen, benevens die verach• telijke trotschheid veler aanzienlijken, welke hen zoo ver„ legen maakt, indien men ilechts verflands genoeg bezit hen
• to befpotten. Bona alle de grooten der aarde, welicen ik
„ gekend heb, kunnen vergeleken worden bij die bergen,
„ waarvan men, in bet verfehiet, de reusachtige geflalte en
„ de hemelsblaauwe kleur bewondert, terwijl men, bij nadere
• befchouwing, Wets dan woeste rotten en onvruchtbare top• pen ontdekt ; met dat onderfcheid, echter, dat de berg
„ hooger fchijnt, wanneer men denzelven nadert , daar deze
• menfchen dan naauwelijks hunnen gewonen omvang behou• den :'
• In alle groote gezelfchappen heb ik mij nimmer wdl be• vonden, doch vooral niet bij de Franfchen . Hun al to we• lig vernuft verveelde mij ; die gedurige fpotlust en die
• kunst, om, op eene luchtige wijze, over ernaige zaken
• en, bedaard, over nietsbeduidende dingen to kunnen fpre• ken, fluitte mil geweldig ."
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Tafereelen vaor de Jeugd, of Gefchenk tot Nut en Verrnaak.
Net 8 gekleurde Plaatjes . Te Zwolle, bij Clement, de Vri
en van Stegcren. In i2nro . 144 BI. f 1-2 : (Zonder Soar .
getal.)

jK L A A s

en J U U L T J E zeggen mooije versjes op, onder
audere Uit VAN ALPHE .N ; en liraks verteit JUULTJE
eene historic van eerie infame fchurkerij, die zij ook gelezen
beefc, en waarin de bedrogene zich met een gezegde nit
eenen Franfchen fchrij ver croost . Van JAN T J E wordt verteld : , Zrrippartijen en bor•deelen wierden nu zijn eenigst
doel ." En : „ Crediteuren , zoo medoogloos als . een Epicurisch
zwijn, wilder, flee/ts ors hem to pdagen, zijrr vervolgers , maners zijrr ." God wordt aangefproken : „ o Gij, die fpeer bij
peer- hunt door uw magt regeren, Gij die met eenen weak van
Z .aid- tot Noord-pool ziet ." In het gelukkig huisgezio weten
c'e kinderen Wet, dat vader jarig is, voordat moeder 's avon s
overvloedigev opdischt . De wiisgeer• op het land vertelt van
COOIt

•G ESNER,MIARMONTEL,NIEUWENTIJD

YOUNG,

en KLOPSTOCK .
JANTJE hetpt HLAA5JE abrikozen Helen ; maar verraadt btm
c'aarop : dit beet : valfche vriend/chap! K L A A 5 J E vertrouwt
nu niemand meer ; en j U U L T J E'S moeder houdt haar eer e
cud-wijze voorlezing liver de vriendfchap . Bet ongelukkig
Iuisgezin is een fcbril tooncel van ellende en wreedheid, gevolgd door cone redenering, good oin menfchenbaat op to
wekken. IC o o s j r- heeft zijne -kermisduiteu, een' gulden be .
dragende, aan cone arme vrouw gegeven, en krijgt met zijrr
zusje van vader drie guldens weder . - De plaatjes, die anders niet kwaad zijn, pcjkeu met vrij ouderwetfcbe figuren,
en den met een paartje in vrij teedere bonding . Zoo ziet dic
boekje er nit. Wat ook, blijkens bet voorberigt voor den.
twecefcn druk, „ Heeren Recenfenten" van den eerfleu loffelijks mogen gezegd hebben, doze Rec . zegt van den tweeden, om er net meet van to zeggen, Peckts dit, dat het eels
zees or1.i'inde;'I k kinderboekje is .
POUT, SHAKESPEARE, D'AUSENTON

BOEKBESCHOUWI'NG.
.13 &I-jvaarhedett voor once Leuwv, in Leerredenen era
hertoogenva72JOHAN,N GOTTFRIED SCI LONER .
Ui4 het Hoogduitsch, Met Bijvoegfeler2 van den herta .
ler. Z'e .llaarlein , bif J. L . Augustini, 1
In gr .
S .'0' X-11 en 389 N. f
JJit boek bevat, in het geheel, drieentwin rig optlellen, als zeventien van den Schtijver, en zes van derf
Vertaler . Den Schrijver behooren de voige iden toe : i .
Hoe befchouwen Christenen den ooribg' 2 . be jaren
van onzen druk befl :houwd , volgenS N E II E 11I . IX .
3 . God wil, ook no- in dezen benaauwgnden tijd, dat
alle aneltjchen zalig warden . 4. Vanwaar komt bet, dat
Gods . woorci ons dikwijls veel meer fchlint to beloven,
clan wij uervuld zien 2 5 . Op welken trap van eere Itaat
de Christen in de onzigtbare wergild? 6. Over bet misbruil: van den zondag . 7 . Behoeft men, om zalig to
worden , . .niets Ineer, dan zedekunde ? 3 . Over Doop en
Avondmaal. 9, Is Christus waarlijk geftorven en opgeitaan ? io . De uur der verzoeking . i I . Over bet O72ze
hader . 12, Over den gewjgtigen inyloed van gelukkige
huwelijken op den tegenwoordigen zorgelijken tijd . i
!-Joe bewaart men kinderen best voor den verderfelijkea
gcest des t ;,jds ? 14 . Noodzakelijkheid van bet bijbehou .
den van fch .riftuurlijke uitdrukkingen en zegsiijgen .15 .
Is bet ambt der Protestantfche Leeraren wettig en van
kracht? 0 . Ernifige wenken voor menfchen van elken
leeftijd ., naar L U C A S XIX : 42 . En 17 . H,eb ik u niet
gezegf, dat, zoo gij gelooft, gij do heerlijkheid Gods
zjen zult 2 J O A N . XI : 40 . -- Van den Vertaler zi.jh
A . Over P/ajm CXXXVII . B . De rampen van Nederland van 17,9;5-1813 herdacht . C . Voordeelen van 't
herdenken van geleden rampen . D . De regeu van z8r6.
I30EICI3ESCFIr 1818 . NO . 2.
Fd

SO

J . C . scxi3raisR

E . )~)e tijd uut genade di-cal*h1id eon kort, drwei1er
nu . En F . Jezus Christus en het geloof aan Hem de
ziel der mkkund_e .
Wax de Vertaler, in zijn voorberigt, ook zeggei
moge, de uitgaaf van de meesten dezer ftukken gefchiedt
thans buiten den tijd . Die van den Schrijver ziju meestal, op onderfcheiden tijden, en bij verfchfllende gele .
genheden i v66r i8ig, in druk verfchenen, en werden ; in 't gemelde jaar, np irieaw, in een band.e verzameld, to Neurerrberg uitgegeven . Derzelver doel was

verbreiding der waarheid, naar de behoefte van den
tijd., welke eon tijd van oortog, van verwoesting, en
van daardoor veroorzaakte efeude was . Die tijd is nu
gelukkig voorbij , en wij danken God, reeds federt twee
en een half jaar, voor het heritel van den vrede en bet
genot van deszelfs zegeningen . Zeer verfchiilend zijn
derhalve de behoeften van den tegenwoordigen tijden
die des eerstgemelden . - Maar, kau bet dan ook thane
zijne nuttigtieid niet hebben, op den verleden tijd terug
to zien? -- o Ja, majn vriend .! maar gij moet heal dare
ook als verleden, en. niet als tegenwoordig, fchetfen :
gij tnoet dan niet tot ons ipreken, alsof wij nog rnsl'rur
zaten, en fteeds, nog zwaarderen verwachted>'rr, maar
als daarvan nu verlosten ; gij moet oils dam ge.ene. fthkken .geven, zoo als die, naar de behoefte van den oorlogstijd, gefteld zijn, maar zoo als de tijd des vredes
ze vereischt : en da-n verzoeken wij daarbij nog, dat
gij gelieft to bedenken, dat wij N_edtrlanders zijn, en
dat gij u tot ons, als zoodanigen, wilt rigten, en ntet
als tot Neurenbergers, in wellten wij onszelven, zelfs
v66r i8r2, maar in het geheel niet gelfkend getroffen
vinden . - Maar, bet ziin opftellen van eenen s c a o
N E R, een .1'Ieurenbergsch Leeraar, een grijsaard., die
„ tusfchen de zestig en tachtig jaren ilaat, en die aan •
ipraak heeft op achting en eerbied . - Zeer wel, Heer
Vertaler! Wij willen ook den braven ouden man geen
woord te, na .fhreken . Maar hij gµf deze ftulticen in hunnen regten tiji uic ; en gij geeft ze oils vertaald en onver-
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verandetd weder, buiren then tijd . En, eflievet Waar
wide- bet been, zoo men ons alzoo alle opifellen, door
brave en eerbledwaardige Duitfche grijsaariia, naar do
behoeften wan zekeren tijd, en voor hunnne ffad- of
landgen yoten, niet voor one, gefchreven, buiten diem
t1)d verraakl wilde leveren ? GI) wilt ant inrtners diet
van den eerwaardigen s c m .a E a niet ale aiulke Chef
d'oeuvres opd"rsfchen, welke, voor alle anderen, onderfcheiding en uitzondering vereifchen? --- Doch, laatl
ons her verfchil aan onze Lezers verblij en I
'De Sehrijver befchouwt , in No. i , a • Cn 3, dent
oorlog, als van God koinende, om der aonden w0, als een Goddelijk gers`•g t, am de menfched, its lhtllnle
hand over hand toenemende zonden, to ftPa r3 ca Walar
let o waken ; en van dit gezigtp tint gaat alWs i it,war
hij daarover zegt en vermaint . Recelrfent he nde dit voor
een zeer Beef gezigtpunt, en bet zeerfchadel4k, da
menfchen daa'ruit to leeren ziien . Naar zijtr oordeel Was
het een ganech antler geAgtpttttt, wttaruit j E .
0 v s sag ,,
L u c . X1ti : en hij gelodft niet, dat God zi t, on zltl.•
den to ffraffen, van een middel lredietit,
k101lioenen van de fnoodffe gruwelen to weeg brerngt, Maaf
-zacht ! \Vij moeten No . 4 . niet over het hoofd zien,
Daarifi wordt onder andere bet goede,betvwelk den krijg
verzelt, opgenoemd, en, to dyer gelegenheicd, opge .
merkt, dat „ vele ruwe foldaten b1j Christelijke lieden,
„ en vele ruw'e lieden van Cfiristelijke foldaten geftklte
• -warden ; dtt de Vrfetrct van zoridarenr menig eene vel„ jorene ztel zoel.•t en vindt, op her ilagveld en itf't
„ hospitaal ; en tat ntetriseen, doer de fehroetjetlte pg-

• nen van zijne bloedende wcmden, gedreven wordt tot
• de wonden van Jezus" ! Of di't na veren , die huh_
veren op bet denkbeeld van den oor-log, als Bert 1trafgerigt van God, met denzelven verzoenen zal, dearaart
twijfelen wij zeer . In No . g. zegt de Schrijver, onder
andere : „ Toen ik, als cen teeder kind, bet Helit ain• fchouwde, al meende men mij, als een hulpbehore• vend, zoMig, en ook in andere opzigten, nlaar bet
D
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,, uitwendige, ellendig wezen, nog zoo zeer to mQe-

„ ten bekiagen ; de Hemel evenwel verheugde-zich roods
„ over mijne geboorte ," en ,de Zoon • (3 r: z , u s c ; n a.1 s„Tus) wi3 zich des j,onggeborenen, hoe die, zendij
„ en elletdlg ook, ontfermen, en hem voor ziine relte-„ ping nemen ." In No . 6 . vinden wij eon tafereel von
de ontheiliging van den zondag, eigenlijk to Neurenberg
en in andere groote D .uitfche ifeden, hetwelk wij hppen, dat . overdreven is, en althans geen waaxachtig
tafereel is van hetgeen, over bet geheel, onder ons
pjaats heeft . De Vertaler, die, bier en daar, aanmerkingeu op den Schrijver order aan de bladz}jdea gevoegci',i
heeft , dringt bier bet godsdienftig onderhottden van den
zondag, under andere, dns aan : „ k 6n dag van de ze„ ven of to zondexen tot den dienst van God zou in
„ bedenlting komela bij_ C hristenen, die dea i$.den junij.
„ 13 IS, beleefden, en daarvan geheugen, gehijk bet ge„ not, lrebben! God dacht toen,op eenen zondag, aan
„ ons, en wij zullen, .o.V dagen, als den zondag, lie„ ver niet del.ken aan den God ook van TWat_sxloo!"-Daar wjj ons bij apes niet kunnen aphouden , gaan wij
No . 7 voor.L j met de aanmerking, (die echter daarop
alleen niet past) dat de Schrijver een .hard heelnleester
is, die zich veel van bijtm .iddelen bedient, welke, naar
ons oprdeel ; de wanden openho .udeu, die welligt, door
gachter middelen , to heelen zouden zijn, Vad No . 3
zeggen Win alleen , Oat hetzeLve, onder andere , eene zonderlinge vargelljkiijg behelst van her brood en den wijn
des• heiligen Avondmaals (als in zichzelven gering to
van groote kracht), bij eenen trouwring en eene fchuldbekentenis . No . 9, 10, ii, 12 hebben hunne verdienften . Jammer . maar, dat alles zoo fomber voorgefteld, zoo buitenl'f,orig vergroot, en de eisch van betgeen men vordert zoo overfpannen words . Dit veroor.zaakt meestal, dat men juist van hen, tegen wien de
eisch voornamelijk geldt , niets verkriigt . Dit past ook
op No . 1 ; . Volgens hetzelve „ heeft de geest des tijds,
;; zou lang .als de wereld ftaat, no- nimmer zoo flout,
„ on-
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r ongebonden, en ongehaft gewerkt," als nu, en is
.het thans „ de ergl}e tijd, dien immer eenig .gefacht
• beleefLg" De Schrijver bidt tot God, dat „ aan bet
• jonge Ciiristelijk geflacht de hel to fchande gemaakt,
• en zij aan de onmondigen ten soon gelleld moge wor„ den :" en tot den Ileiland, dat „ zijn dierbaar bloed
„ voor de jeugd hulp be.werke ."In zijne eigenlijkeraadgevingen is bier veel goeds . No . 14 beweea:t, dat God,
die den Bijbel gaf, zich gewis van de eigenaardigile en
bevattelijkfie woorden heeft bediend, en juist dien toon
en die wijze van voordragt heeft gekozen, waardoor
hetgeen de een of ander zijner dienaren, to ecnigen tijde, tot eenig Yolk fprak, of aan hetzelve fchreef, verftaanbaarst zijn moest ; dat er geene taal beftaan Ian,
hierin bij die des Bijbels to vergelijken ; en dat God
deli algemeenen Eider to noemen, indien men dit betrekkelij1c maakt tot alle fchepfelen, voor Hem geenke
uitftekende eere, noch voor ons een uitftekende troost
is . Op eene en -andere aantnerkitig zegt Recenfent bier
echter amen. No . 15 ademt Christelijke gezindheid,
verdraagzaamheid en liefde . No . i6 keuren w~ diet bes=
to van al wat bier vourkomt, met int-2ondering van
bet bekiag over den ftaat van bet fchoatwezen. Aan
No . 17 Can, in weerwil van hetgeen er op zou ziju
xan to zryerl:en , Been lof geweigerd worden .
Vat de bijvoegfelen des Vertalers betreft : A, behelzehde de befchrijving van der Joden toeftand in de Babylonifehe gevangenis, naar Pfrlrn eXXXVir, hebben
wij met veel geiioegen gete -en ; maar met mitrder, onder B, de vergelijk-ing van den toeftand van Nederland
in 1795--i$rs, mede naar Pfalm CXXXVII, daarmede. De overeenkomst is, bier en daar, to ver gezocht,
en daalt to zeer of tot bet kleine, als, bij voorbeeld,
tot de Franfche commandoos, de Fransch-Hollandfche
uithangborden , de Franfche opfchriften op de portieren
onzer openlijke reiswagens , enz . Ook hebben wij reeds
genoeg van dergelijke herdenkingen van ons geleden
Iced ; en daarom kan letter C , dat do voordeelen der ;eduD 3
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rige herdenking daarvan voordraagt, en .24 bladz.ijden
sang, en nogmaals naar gemelden Pfaim is iaagerigt,
zoo min behagen, als D, dat mede verbazend gsratkt,
en, in zijne foort, zeer middelmatig is . Belangrijk,
nadrultkelijk, beknopt, overredend, tliclltelgk en alge.meen bebartigenswaardig zljn integcndeel E en F , wel.1{e Recenfent daarom weenschte, in eenen bundel to
hebben aangetroffen, nan welks geheelen inhoud bi
denzelfden lof bad mogen geven, als vooral aan E .
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IIERVORMING .

E
r kwamen ons een aantal L.eerredenen, ter gelegen.
beid van bet laatstgehoudene plegtige Eeuwfeest der
KerkhervormiUg, ter hand, en de nieuwspapieren hebbea ons nag meerdere aangemeld ; reeds vroeger gaven
wij veriag van bet voortreffelijk ftuk van den ,Im ler.
damfchen Leeraar W D L T$ It ajr .E x, (in No . XV . vogr
X8i7) al& een eerfteling van den avervloedigeu oogst,
alien wij to gewoet zagen ; en nix-al zicl} onze Lezer
met een zeer belnopt berigt, van hetgeen gevolgd is,
wel willen vergenoegen . W.el enkelen zullen er zijjn,
die zich eene volledige verzamelin van alles , wat to
dezer gelegenheid uitkomt, willen aanfchairen ; (naar er
zal blina ni.emand zijn, of bij verkiest bet eels en antler,
zer dankbare Ia"ii nering, voor zich en zijn gezin ; ep
alzoo vinde dan iedere dezerLeerredenen zijn eigen en ,,
zoo wij vertrouwen, talri lc patbliek . Wij rekenen ons
daarom verpligt tot een fl±oedig verllag, en wel zoodanig, dat ieder daardoor in ftaat gefteld words, eenigzins to proeven, en naar z{ nen fuiaak zijne keuze to
rigten,
Het zal velen onzer Lezeren gaan zoo ala ons, dat
zij hel ecrfte tasters naar

No .

No. , -€. F•eatrcsn,gehoudvrPatesnfchG
meents to Gent -o door ALDER T OO E DKo O P, Pr'
mhi dnt Inj ifezelve Gemcente . Ye 's Griav_enhage,, Li#
S. de Vls'fer . 1817 . In gr. '8vo . 24 BI., f : -5-8

omdat de taak, om to dezer gelegenheid re fpreken,
in onze• Zuidelijke ProviowciEn nog al bijzotider moeijelifk kheen , en de waaedige o-o E D rt o o P bekend is eetr
'man to zijn,die de gevettens van zijn hart i3iet ligt b ..
wihhpelt. Maar niemand zal zich dan ook nn to dezen
aanzien in den man bedrogen vifnden, maar ze1 erlijk
met ons in1 emmen, dat hij zijn werk met waarde,rond
en goed, en tevens met kiefche omzigtigheid, heeft
volbagr; Ztso Oordealde althans d e 11erw. v t: n w ii Y,
die daarotn deze, hem, voor zijn GedemIdebtift der
godsdiertftige viering vats dirt drrde Eeetwfeest, toegegrdene,Leerrede aattfltnds en afzonderlijk uitgar ; terwiji wij, in gezegd gefchrift, van geheel de feestvierixig-ite Gait-, emnve vroegere Leerrede ter woorbereiding
over 1 Con. V : 8, (waarin het ten en ander, die fad
bijzonder betrefend) en oak van de 1'1 iniddagspredikatia, over de ,lttenfchelyke vere-eniging der Cbristenena
volgens 10 . XVIIt 20, aib itader verflag verwachten .
Het tegenwoordig opftel beeft H A 3v n . V: 33b 3y-1-ten
teksf, en dus tt©e1t titan ., fiat bet 't pneeflhotdende der
Hervorf'ing, Os een work van God, zat aanwijzen ;
en, hoewel op zichzelve anders niet voldaende, is, ge3ijk her t-e rear wordt opgemerkt, in vere nigiiig met
andere 1iennnerken, de iIuurzaamheid nn vin drie ecit- wen merle een krachtig bewijs , dat de onawetatezThi' der
zestiende eeui een werk tilt Cod is. De flervorming wordt
bier hefeht nwd als de zegepraal t) van Gods woord over
menfchelij k gezag , .) van den Godsdieaist in geest en
waariieid ever then der zinnclijke plegtigheden, ,) van
de verlichting en zedelijkheid over domheid en zedeloosheld, 4) van verdraagzaamheid over gcwetensdwang, en

5> van de bnrggerlijke vrijheid over dodwingaland~. Hoe
kort deze tiukken ook worden uiteengezet, de behanD 4
de-

56

DEERREDEN'M

deling is voldoende en bon-dig, tevelas ooor allkn duidelijk . Met een enkel woord wordt daft deHerv'ortning,
als een we-rk uit God, ook nog aangedrongen door de
befchoawing van dear vernrftigen tegenftand, tegen dezelve in het werk gefleld , door de ftichting der Jezuitenarde ; terwijl zich de Leeraar, bemoedigd door doze
ondervinding, ftellig verzekerd houdt, dat zij, die bet
gezag der rede even zoo boven Gods woord ttellen, aIs
men dit to voren bet gezag van Rome diced, even weinig bet Goddelijk werk der Hervormffing vermogen omver to werpe#t, als dit de Jezniten vermogten . Opwekking en vermaning, waarvan echter de ontw •ikkeling voor
de tweede Godsdienstoefening van lien dog gefpaard
werd, befluiten dit geheel doel-matig, verf}attdig -oen fti .eltelijk opftel .
Tot eene proeve van voorzigtige gorge, ter voonkoming van anders welligt mogelijke ergernjs, mange
bet volgende zijn
„ Door de beoefening van zedelijkbeid vooral, yes
„ ten de Hervormers der zestiende eeuw ziFh eene meer„ derheid geven : en welke zwakheden en menfchelijke
„ gebreken ook hun to verwijten zijn, die, of uit hint
„ temperament of nit den onredelijken tegenftand, then
„ zi} ondervinden moesten, voocrvloeiden ; hunnogods„ vr,ucht kan trimmer geloochend warden, om welke
„ zij zelfs door hunne aanhanngers bemiud werden en
„ zich grooten invloed bezorgden,terwijl hunne groot„ fte misdaad, in bet oog hunner tegenftanders, bun„ ne ketterij en opitand tegen bet kerkelijk gezag was,
„ Heiilzaam werkte hun voorbeeld op hunne aanhan„ gelingen , maar oak heilzaam werkte bet terug op
„ hen, die aan de Hervorming geen deel namen, maar
• dezelve fel bef17 •e den . De orde der Jezuiren, die de
• Hervorming moesr beftrijden, moest bet doen met de
• wapenen der Hervorming, kunde en geleerdheid : en
„ hare verdienften zijn , als zoodanige , niet gering, voor
„ de Rooms chkatholijke kerk . Ook werd de zedel .oos,, herd aan banden gclegd . Geci e dergelijkq monfters
,, van

BIJ HET DERDE EE •U WF-E-EST DER HERVORAIINO .

•
•
•
•

•
•
•

5,7,

van zedeloosheld -j -altf voor dieli tjd , uagnnen ineertot
Opp+erpsiesters .der lcerk. inregended vereerea Protestantetn en Kafhotij .Iten,. in den tegenw ordigen :Paus
van Rome, den man, die, wegens Ape. ftandvastip
h eld en geduld in het 1ijten, .dat hem trof,.een Christelijk karakter aan den dag gelegd heft G ede voorbeelden kunnen niet nalaten op de overige Geestelijk
heid gunftig to werken, en door hunne fchriften kennen wij reeds menig Katholijken Geestelijke is
Huitsehland, die, door zijne gelegrdheid en gttds .vrucht, zijn keritgemootfchap ear aandoet ."

No. ,

3 , 4 . Twee ,Leerredenen op het Hervormingsfeest, over de gefchiedenis en pligten der Her.vormsng,
benevens een feestelijke D fond . Door U, K-I S T
D . H . WILDSCHUT, en J . G . VELTMAN, Prodikamen to Dordrceht . Te Dordrecht, bii A. Blusff
en Zooa . 1817- In gr. 8vo, 124 Bl. f I - :

1)it bundeltje is voor de Gemeente to Dordrecht een
zeer aangenaam gefchenk ; het verdient ook . elders goed
vertier, en de welgevestigde roem van den E rw,
K I S T, als Kanfelredenaar, is daar ook reeds waarborg
voor . Aan hem vial de gefaOedkundige .Rede to beurt..
Wij ontvangen er de zee*rnftrge en gepaste gebeden
bij ; in welke ons bijzonder ook beviel het, tnergens_,
zoo wij hopen, verzuirnde, gebed voor oilze Roomsch
gezinde Medechristenen, to dezer gelegenheid . 's Mars
telst was E F H -E s. V : 8'L . Over de gefchiedenis is wel
niets nieuws to zeggen ; de kundige man ma.est echter
een overzigt geven over bet geneel , -- bet incest belangrijke voor de Gemeente bijzonder nit -kiezen, - bet
gewigt der groote gebeurtenis overal doen voelen , en, gelijk hem dit eigen is, hij wilde in geheel zijne Rede geleidelijk, duidelijk en naar de vatbaarheid van een
jeder lpreken . Hij is, naar ons oordeel , ui tnemend
getlaagd : hij ftelt de duisternis vddr, en bet heldergodsdienitig licht thans na de Hervorming tegen elkander ;
D 5
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terw4l hij lnede den weldadigen itivloed op de itioem4ehe kerk zelve niet over bet hoofd ziet . Daarop vo1gt
xlan bet verhaal der groote gebeurtenis ; eerst , hoe die
4% stoorbereid, en bier words Nederland voonal ook verueYd ; dad-, wat L U T .ER verrigtta, en zijne Inedehel-pers in Zwitferland ; ook den waarlijk grooten K,& z.vvijrr gefchiedt regt ; en, ten flotte, hoe zich de Her,corning tot ons vaderland, en aok de clad Dordrecht,
heeft voortgeplant .
Eigenaardig, hoe vel zonder affpraak, koQS de Eerw .
1 I L D S C II V T het vervvlg . van denzelfden tekst, en
predikte de pligten van Hervormden ; welke pligten dadelijk en met warmre den hoorderen op bet hart worden
gebonden : I) Eon getroriw en onvethi.nderd onderzoeken
,der H. &hrift . (Even als zijn Ambtgenoot K I S T , er4tent de Hear W IL D s .c n u T de, kerkelijke formulieren
geenszins als voorjchriften, maar ads uitdrukkingdn des
geloofs, en vertnaant, dat er zich niemand door in de
edele vrijheid van bet onderzoek der waarheid late belemineren .) *,) Regtzinnig vasthouden aan de Njbellche
grondfellingen tier .Hervormdrs, en vooral aan die groose hoofdwaarheid van bet Evangelic, dat Muj vergeving
,der zonden ontvangen, uit genude, door de verlos,,ing,
die in C. _? . is . Hat gevtmt dezer leer wordt door eene
2anhaling uit R E r rr n A R n i angedrongen . „ Het is waar,"
gegt w rL.n s C H UT , , ,de vrijheid des onderaoekfi, ons
„door hen (de Uervormers) hergeven , last bet aan
„ieder over, deze en andere waarheden to getooven of to
,,verloochenen ; maar die dezt gxondleer van de verge,~,ving der zonden nit genade, door de verlosfing, die in
C. J. is, verve rpt, moet dan ook ophouden den naam
„van- cen hervormd Christen to willen dragen, en eerlijk
genoeg zijn om then of to leggen," 3) Maar bet ijverig
hetrachten van ale bevelen en voorfehrifien, ons door Yezus en zijne Apostelen gegeven, is niet minder pligt,
door de edele beginfelen der Hervormers aangedrongen .
En 4) wij moeten, met Christelijke verdraagzaamheid,
bet work der Hervormdng ijverig voortzetten, en hetzel
.
vc
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ye in onze mate .helpen bevorderen . Wij .ttw&jfeleu gems,
zips, of deze uoofdpunten aragen de volkornene goed .
keuxing weg van. den nadenkenden ; en gee»u bevoegd
h.eoordeelaar zal het, na de lezing der antwikkeling„
bevreemden, dat de ,. Eerw . W LL D S C H U T bij acne der
aanzieulijkfte Gemeenten in ons vaclerland tat den ka .
i'el geroepen.Dan/land
werd .
Wat den
betreft, wij geven dens Eerw .
V E L T M A N gaarne toe,, dat deaelve kort nroest zijn r,
daar die Godsdienstoefm.ing grootendeels was ingerigt
tot uitvoering der Kantate, gedeeltelijk uit de gewene
Ketkliederen geleuzen, gedeelttelljkdoor deHeeren wiLDa C u u T en T -TJ D$ M, A N vervaardigd , en welke alkezins gofchikt was vgor dit Feest . Zij behoorde buiten
twi fel in dezen bandel . ; en waj zien oak niet, waaroms,
hetgeen de Heer V E L T Al A N tedezergelegenheidfprak,
zou zijn, teru,ggelmden . lliy fprak near aanleiuiing vast
x T I Mr . 1: 27. I-~t zou-nier biliijk zijn, eenen Leeraar
nit zoodaanig optiel to benw deelen , daar hl i atuurlijk
hier meer dan adders gebonden is,,cm w j ook duidelijk,
Qelijk door_geans, bij zulke vooritellen, nreenen rte voer
en , dat de ToeJpraak sneer tsar hex Gszuug , dan hut
Gezang near de Toefpraak vervaardigd., en misfchieu
Lvel een weiaig gedrougen is . Eat nagebed deed op
ons ggvoel eerie goede w rktng.
No. 5 . De Kerkhervorniing in haren aar .prrng, Workgang en weldadige gevolgen uoorg4eld, in eene Leerredo ouer J trc,. VII•. 35. DQVr i s , A A HR A M N O 0 R n
E E R .G H, Predikant bij de Evdfiig. Luterfr.~he Gems
to to Wimp. Te d6flerdarr, N J C. L . SChlaije .
L8 17, Is gr. 8vo. 39 BI- f : - $ . . :
.V eze Leerrede is ten voordeele der Armen gedrukt ;
dit is echter hare eenige aanbeveling niet ; zij geeft zeer
treffende wenken, en toont de wijsheid der Hervorming
door alle hare kinderen reeds geregtvaardigd, (dit fpreekwoordelijk gezegde des Hecren words kort en goed vooraf
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nf verduidelijkt) r) in Karen oorfprong, 2) voortgang

en weldadige gevo?gen, en 3) bet zeker uitzigt, dat
zij ook vender zal geregtvaardigd worden bij de toekomst . Her eerfte ftuk is het uitvoerigfte ; maar op
deze onevenredigheid zotxden wij ni-et heehten, noch
ook &ndere aaanmerkingen maken op dit flukje, dat oars
over bet geheel, en wegens den geeden geest vooral
ook, bevalt ; dan, bet duidelijk welgemeend verzbek
van dezen Leeraar clout ons clan opmerken, dat misfchien bet een en ander, voor eene gemengde febare,
zoo als doorgaans onze Gemeetlten zijn, to veel als bekend wordt vooronderfeld, en wen iets meer dan de
bier gegevene weaken verderen.
ken die evenwel voar
den meerkundigen voldoende zijn , voor weaken dan echter ook aileen willende zorgen, nog minder uitvoerig
verhaal zou noodig zijn, -- en dat de plegtige dankzegging, naar ons gevoel, beter voor ten nor- clan voor
het aerst gebed fchijnt berekend . Na de haar noodige
herinneringen kan de Gemeente immers eerst regt bar .
zelijk, en met denzelfden indruk als de Leeraar danken, wiens gevoel nataurlijkk reeds is opgewonden,
terwijl hij dat zijner hoorderen terst nog opw nden moet .
Dan, nog eens, wij danken voor de vele regt goede,
oordeelkundige wenken ; en, ten aanzien van het tweede fluk , hinderde die kortheid vooral daarom , omdat
hetgeen zoo kort gegeven werd ons naar weer deed begeerig zijn . De weldadige gevolgen der Hervorming,
Y) in de veranderde betrekkingen van Vorfl'en en volken, 2) in het 11uisfelijk leven en den burgerftaat, 3)
znaar bijzonder in alies , wat bet godsdienltige betrof
en met godsdienst in verband fiaar, deden bet ons inderdaad zeer onaangenaam gevnelen, fiat de Leeraar ziclt
zoo overhaasten moca .

No .
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No. . 6 . De Hervorming bet work Gods ; of Leerrede •vaar
ganleiding van Hebr . III' th .. Door R . J . v •q ,N V . Piir
W,-R-P L E'N , Evangeliedienaar blj de Hervorn?ae ; (zCtlaeeette= .te 4mflaxdam. Te 4mfterdam o by" A~,13 :, SPa =+.
kes, az . May, in gr . 8V4- A X, f ;-~- :
Dat bet God is , die a!,it alles gekouwd beef;,, _wcgjt bijt
kat lezen van . dit op}ftel regt voelbaa3 ; in albeziZT&,tvorQr r
treffelijk heeit de haarteh~*e en oosdeelkundigg predikUzijne taak henrbe d Jij Jiet vioortlW1w der -verbastering, wdike de tlervosmiiig noodzdke1itk imaakte:, en dg)
gofclliedenis =hw, moesl3 hij ,op etnige keiinis van *aken hij . ;zijne b :ootdrrs rekenen, ; doer dit ook .- docii
wi`pst de bohfdzaken genoaegaaam duidelij1C aail . Maar
vtsoral heeft arts zijne aanwijzing der Voorien-iaheid in
dc_herkhervnraninYg bijzonder behaagd Behoedaaam w,% .
ke-n tegen afw jlting, en verval, .ingenamen zijn ,met de
zu*ere tvaartteid, ons door zoo vet) hlgeds te ;:uggegevem, en eindigen in God,, ziju de le f4nAer eelrvoudige, : nadrukkelijke ec asfing, Wij houden geheei (Lit
voorflel als dotimacig en voortrefeliik, en bet doet ons
rail meer, - verlangen uit bet koofd : en ,hart van dews .
. taardigen = n .
No .,7 . Leerredm .,gehouden des,-avoids, in deCrooteKerh,
in 's Gravaithage. . Door II . V-4 A '*Q,U,DE IVNB E Th G 3
Predikant aldaar . In 's, Gray k*, bij de Erven J .
Allart . 18 17- In gr . 8*0 . 50 Bd, f -9- .:
IJe verldaring 'van 2 TIM . 1 : I3 i,%, neat' gelegen .,heldvan ti,uvoergli
. ffet worbeeld do,
gezonde Ivoorden zegt zoo veel als fchets, kortbegrip,,
of bLknopt ontwerp, der zuivere leer . En de . Eerw.
W O U D E N B E RG z&gt , dat de Apostel den jongen Timotheus vriendehPh to gemoet komt, door er niet op
aan to dringen, dat hij den ganfchen omvang der gezonde leere, van hem gehoord, :met al de waarheder
ca,

C'I
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en pligten, doot heir van tijd tot tikt o'ittnikkeld, zicit
beltetidla"'vobr (Y2n geesi 2oit blengetr, tnaar-fechts een
Ztortbiipp, de hoofdtrekken bevattende . De betradh .
tmg &zei les is` nit tk vereerendife nagedachtenis , die
men der' Kerkhervorminge fiehten kan ;dit ig het rweede deel dezes vertoogs, waarin i) aaugewezen wordty
IK de ; inhdrld wan derr tekst daartoee ilrt;kt, t) an, de.
vat n nAng, -ovrerrenomeh words, ails een gepast woort
tvoeri-deit t tmoorthgen trjd .OGoed en weLis de aanp7rij-ziWg van het: gezag der H . 3chiiff bii arr
. r , : eri dit vieh
dfs na de aangeifipte verktariiq., ueet ..in ._de hand ;
mar -Minder doeliiatig vonds#n wil de tepastheid filer
vermaning, juist nll, aatigedron
. ,,. Het draatrziat,, iiigst -orrgeloof zitI thons op den croon ., gelijk het zfiii
neloost bijgeloof- blj At K-erkbervoruting ." Hiervan
g ~T dp Redenaar uit, en zegt, ja: we), het eeri . .en- an+
der, eat' waar tit goe& -is , maw, onz.es- inziens al,
ttMia:, geenszih* voergt voor eetxd over, de. Hervero,
wing *estviereriete Geineetite, voor welke rnisfchiew
ent- to dezen aanaien, niet ongepast
w
eert of andere .
kon zijli, maar die rite kin greretend worden toen is
z 3n opgekouten Met rrnaCheing van, of onverfchillig..r
heid voor, liijbel en Christendom ; en ware er ook al
een of andere ongeloovige, en der zoodanigen, die den
]Mjbel op zifn best houekn- v or ess4r-f9hbdar back, en
y. C. talthans >kiw 1Joxger . flan een. Joodsvh wijze ; die
Ott rim tj4eaa ne rzierr Jp aaen, die zich aati bet ge.
zag van ,7tzus en *ve 1lpostelen onderwerpen,, als op
weetnieten ; of dezelven ten toon itellen als kinderen,
die aro:$, het A . ;8_ C boek.(d, i, den Bijbel) &oodig hebbint
.. :.. al ware er, &ggpn wij, al zoodanig iemand onder,
deli gtrooten hoop. wen inede ingeilopen in de HHaag,
fshei Grouter perk, zbo vreezen wij zeer,, dat hij in des,
Leeraars zorogeiioetnd Wtoog ipeer declamatia vond-,r
dan -wul bondigheid,; en wij voor oils zouden voor ons .
Chtistelijk gevoe1 en .. warme deelnetiring ook wel een .
Weinig bekoeling bij. •z podanig eene ,blazende voordragt
'eezen, hoezeer ons anders ook ernftige waarfchuwing
en
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et bondig betoog op ddh Christe11j#en leerf oel WIM&r bevalt . Het is dan vooral de toon, wa-grop lnnr
jk
t een en . andet gezegd worcft, die ons hinderr ;
.
fret
aanVoeren
van
praatek: aaultonds in den aanvang
graven en fchitierend marmer enz . , en de vraag :-waaroin ioeki ons oog -tc 'i gecfs fiaar frddlirgedenkzui!tn
of prachtige flandbeelden, voor one grOote Hervtrrmerr
gejticht? ons vermoeden deden, dat wif bier 'her vex.
langde voedfel voor ons hart Fniet a4zon tqudenVinden,
ais wij voor ons du liehoevei1 .
Bet t~`rortdbtginfet .dt . . 'totesfarrtfil~ . Xesk-getoetss ,. e
de Rede en bpeitburf>tg, amrefte_'Leerredeover M A T T :
XXII : 35-4G. op den i7d'enZbndagnaPinkfderen,aonr
f, w. _n,. M-a I< j~E .I R . C. P . en Pastoor to ,Z7e.
ua or- To Dovemer. bij J . W, Robijns. 1817. In
-

P 8vo:, f .- Ia- :

ik zeid-e otrlatigs 1n1tnlett-vriend,clle •.tft zekere gedruk .
to wet van otrxe1r Koirnrg gaf, en meeMe, ''dat ik die
net maar lezen ; rudest, o n beboorii re *mortlen , ingo.
licht ten aanzien - der zutr, waarisr ilz liem raid vroeg ;
„ dat ik dit nier valdoende vond, -ntaar meet en neg+
jets anners verlanbdee" Verwonderd vreeg hii : Waaroin ? ,, .Wel ," was m`ij'n antwoord , ~, *We itrwbners van
ha Rijk hebben dre wet nietin handeh, en, al hadd'err
zij' - dezelve, er z4jn er -enrd-er hen, die bet Nederdu-itseh
niet vet1!aan ; - 4elen kunnen creek met lezen, en,
hetgeen zij al lezen, nok niet begrijpen . Daarbij-, de
wet lezende, blijkt nrij nier, dat de Koning zelf alles
artikel voor artikel heeft gefchreven-, of gedieteetd an
den Minister. Ex it at ook niet, dat Zijne Majesties
bet zieh heefr laten voorlezen ; om to zien, of tijne
meening wel goed getroffen zij . Oak is er geene PI
b-ijgevoegd, nit hoeveel artikels, woorden en lettergPepen de wet, en hetgeen vooral daarin- belangrijh-is*, lam.
fiaan

}

J . W. 4, ZLU.L TEA

1la2n . Qet A! helgeen .ik_vooral .noodig houde, o mdat. er
hi eh daar wet lets in voQrkomt dat,van .zelvee fpreekt,
o#::dU ik begrijp .van minder belang to zijn . Aan bet fl ot
flaat .'ook niex :. .ait . .,j-Am, alles, wat Zijne Majesteit om
treat deze zatk kepaalt en be'eelt, De Koning heeff
opk:Wet gezorgd_ dat deze met., onder zijn opzigt, in
a11e .taien is geiteld,."noch Ook,voor lift mint, een ze$ex.,ltetli.eeken,aangewezen, waardoor hij, die geenHoliandscn verltaat, van het rigtige der nverzet_ting kan zeker zijn . Eindelijlc kan ik bet origiinee) handfchrift -met
inzien ; en de Koning zegt ook niet, dat en waar bet zat
bewaard worden, opdat men bet , l twijfel as ver..
)*jRhing of dxukfoat, kuilne ..raadplegeu_ O.ok leas ik
werl dat deze wet moeet ggpubliceerd ee geaffigeerd,
inaarr niet, dat zij hefchrev n, gedrukt en gelezen .moet
wcyrden . Redeuen, Waarom . ik men , dat , betgeen gij
mg daar in handen gegft, geensilns'het voldo -eii , best
en eenig ve .ilig mfdddl is, oin mij den wit des Konliibs
to doen weten . 1(k houde Zijile Maj&teit voer to vu,
ftandig, to magtig en to goed, dan dat hij geenen andexe i, ke .ngronci van.,ziinen -wit aan,z#jne onderdanen zau
geven ." - Mijo vrieud trek de .fchouders op ., en, mij
met medejiiden .aanziende, meenende dax ik niet wet . bij
mijne zinnen was, gal' hij .7;ijne ; xonden :niet op , waar,
om hij meender,4at de Koninklijke wet voldoendeen
alleen voldoende was welke i1 anders -eens even _tort
. boudig zau shebben omvergefto,oten, als de Eerwr
en
nt U L L E R, in deze Leedrede bet Grondbeginfel der
Protestantfche Kent omverltoot . Daar nu gezegde
vciend een. Roomsoh-katholijk is, en niet deze Leerrede
(geheel op die leest .gefchoeid) zeer ho.og loopt, hen .ik
grootelijks geregtigd, op mijne beurt de fchouders op
to trekken, en to twijfelen, of het bij hem in de hovenffie verdieping wet volkoinen_rigtig is . - Ziet dear
hat berigt van den man r wien de Redactie dit, ilukje tee,
beoor,deeling zond !
Men moet echt .er den Eerw . Dr U L L e R bet re,gt doen
van to zeggen, dat hij in zijne redenering voet bij ftuk
houdt y
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houdE, en dat geheel z%lne Leerrede den toon heeft van
befcireidenheid en liefdt . 'Iiij kenmerkt zich her als
een aehtingwaardig t vorlicht Geestslijke , d gevoelens zJ ®r 1teru-e toegdsan . en gematigd in zijne denken handelwijze jegens anderen . flij acht ook den Bijbel
hoog ; hij vervult ook bij zijne Gemeente de behoefte
aan entlerwi s en verkiarr'htg ; ja mas chten, zegt hij, vinden wlj ih den #3ijbg AI LES, vat wij raoodzakelijkwe-ten moecen o»r zaug re, unnen warden, wanneer -wij alles
h--en, wMneer wij elks wrftaan kunnen- , wat wij lezen .
En de waa'rdige Geestelijke verblijdt ziclrdaarom zeer over
de verfpreiding van den Bijbel m allerlei talen , enz. Met
zulk eenen man is alzdo te-fpreken en to handelen, naar
bet fcbijnt . Maar war is dan Loch bier bet verfchil tusf,cheri hear en den Protestant ? Is hij misfchien in den
wan, dat wij bet rnenseh, dat niet lezen of d .ei ken
ka*, verklare-n met eenen Bijbel geholpen to zijn? dat
w1i ede,-en handleiding, en onderrigt wegwerpen? Of
is bet zijn gevoelen, dat geheel getne Goddelijke openbaring idagelijk, immers vTdoende is? Ilet laatfle wit
hij vooral Wet . En, voor bet overige, zullen wij er
wer achter kotnefr ; 's mans volgeride Leerrede is reeds
op de pers, waarin 'hij een tviddel zal aanwijzen, betwelk den toets der rede en openbaring kan dooritaan,
en hetwelk to eenemale voldoend en gerustitellend is .
Wij zulien Diet nalaten, van die aanwijzitrg verflag to
doen, zoodra ons dezerve ter hand komt . Inmiddeis
mogen wij ons maar, zoo -goed en zoo kwaad wij kunnen, met den Bijbel behelpen, waarin toch, naar 's
mans eigen gevoel, misfchien alles is, wat wij behoe .
ven, zoo wij maar lezen en verflaan kunnen . Wij zulIen daartne ons best doen, en ons dagelijia oefenen ;
daarvan door bet tegetwoordig betoog : „De .Bijbel at
teen it NIET - de Bijbel atleen KAN NIET zIJiv, de ken..
bran der geopenbaarde waarheden des Christendomns,"
jrrist niet grootelijks afgefchrikt .
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Gefchiedenis Vag do iFra4Jcje 1qe Jchaappi, M. .Ean,pa,
door a'» p . ' WN 1HA M1IA:r Hie .b&&t. .2141PIG"{
vtrhuge } b j j . Al1art . t gk . ik'a . 433 HI- f P 15
r ?' ij aclat.en .het geen ler q4l eIsu%rijkflie verpligtin,,
gotl~ op-ons,, ..als ..opeabara,i QQrmeelasrs der uitkoEneu+
de gefchriften iustgnde, uelangrdjk4 em uagdieufIelijkq,
warren ; zoo. .veel .mo olijk,, refit to doers . Dit au kan op
veieriei wiize., gefchieden door algelneapsn en,l1oogen 1if
to geven,, door bet betsog . van diet IoC, dook aanhaliugen van -trettende gedeelten, gnn watt dip n}eer z5.
Maar s ten aanziei van volgentte.deelen .,, vAnrahbJ .,eene
&efchiedenis ., is bij, die uo,g, twii€elt . y of hi. zich bet
bedgelde werk al dau niet zal aanfchifen tvelligtf .hes
ailernieuwsgierigst near, den inl;pud ., paar de 1i)st der
sneer of min belangr4lke zaken„ die er voorkpmeu, r~n .,,
hoe oubeduidend„ dus, deze arid fshijnen niotW, zoo'
Ueginnen w.ij met het uitfeli,;ijsei der opfcb iften van
elk iioofdftult, waariu de fehrijv*r zeif mag, ;geokCht wor- .
den, bet bedoelde op de ort4leren naauwkeurigfe wiIze to hebben opgegeven . 1 . Frank,{jk's vr .ode:rverdigen
met PruisAert, Nederland„ Toskane en Spr1 c. .11, Bin,
nenlandfche zaken van Frankzijk, tot op de antm in,g_
der Convent ie . Ferftee ver1 hiining van tv A P 0 J, F, a V;
g (I, Q n .A P.A It T.$, . III . Oorlogrgebeurtenisfen in 1 795
ter zee en is lande . Verdeeling van Polert . Inlijving
van Belgie . IV . E.erile veldtogtv van B u Q N A P A R T E
in Isalie (1796 .) V,. Veld.togt van 1796 aan den 40 .
Daden van den .ilartsherte# a. A R E L, Terugtogt van
nz o R E A u . VI. Oorlog ter zee . VeYbond van Frankripe
Spanje . Onderhandelinge4 met Engel=d. VII ..
Binnenlandfche gebeurtenisfon in Fronkrizk . . Eerie beginfelen der Bataafjehe Republiek, tot de inlevering
van bet eerf'e plan van Crnftitutie, in,Nov .1796 . VIII .
Veldtogt van 1797 tegen den Paus en Oostenrijk . Vredes .
preliminairen to Leoben . Betnagtiging Van Venetie en
Ge .
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Ceritld. MInwendige toeffand der . .Franjche en Batgaf.
fche Repunlieken u t 1797 . Omwentelin$ van den .4 beptember. Verwerpin,g der Nederlandlcbe (1.onititutie .
Schetdiniz der eerfte Natiionale . Vergadeting. %. Zeeza.
kejr: -virerwinningen der .13rittett bij kaap St. .I>.incent en
Kant)Prduadt.
MisIukte Yredebal?dei to Rijsfel. Vrede
to jampb . k orm#o.

Dus. zie€ elk ., inet ean' oogopflag, hoe,voidit tweed*
deer cvederoni is van de belangrijklte oiac}erwerpen,
den Wefrand der groote Republiek in, .den tusichentiid
van wotdende vriiheids.koorts en ftille nederlegging deS
hoofds in den f,Cnoot eens volflagen des .poots , met alle
de fchokken en afwisfelingenn
en overgangen, aan dien
toefl=and verbonden ; ter*iif_ echter dat geichokte, onbefrendige, teit_val neagetide itaatsligchaam naar buitenn
de grootftc kracht en giorie bleef ten toon . fpxeidenn
de belangrijke wedftriid tusfchen twee . edeles helden,
Herfog K A A E L en M o i E A u, aan den ltijn, met dien
beroemaen terugtogt van laatstgeno .emden, welke .hemzelven tot geene 7nindere eer verftrekt dan .den-man,
die
.-hem daartoe noopte de opkomst . en vormipg van
eenen anderen krijgsman, helaas beroemder .dan ziu heiden,, ; docfi feet c;ien titti van edel aewis door niemand
befempeld,, die de, mefichelijkheid op eenigen piijs ftelt
-- .den gang der revolutie in ons eigen va .derland ,-. ,eri
eindelil'k de trapst{yijze uitbreiding der I3xitfhe zeemogendheid, inet de 'laatf a ,1ulptrekkineen . onzer kracht
en ln;ster . opp netzelFde element . Tnderdaad wij hehhen
deze en vele a4dere gewigtige zaken met de uiterile be .
labgftelTirfg, gelezen . De If eer VA N K A M P$ N . very
fpreidt even veel licht als giQed over de onderfcheidehe
ral'ereelen . Zijne behandeling van fl :aatzaken is wijsgeerig, van krijgszaken, klaar, veelotnvattend en feel . H,et
eene wasfelt 'het *ndere behoorlijk af, en alles- vormt
zich tot On wel zameii .ha,Ugend geheel, zonder onderlinge verwarring. De ftijl is los en aangenaam . In U.n.
woord, wij kunnen al den lof blijven geven, welken
wij ' 1J den eeriten aanleg des werks daaraan hebben
s
too-
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toegekend . Wii mogen then zelfs vermeerderen . I-tetzij'
d'it aan de zaken . .of aau den man zij xoe to fchrijven,
die door 'beaaarde en gegronde aanmerkingen van eene
mate van geestdrijvende inpnomenheid met zekere. partij is teruggebragt, wij hebben veel minder aanftoot gevonden van die eenzijdigheid en dfiftige fcherpheid, wet.
ke anderen , met ons , in bet eerlte deel .op fommige plaatfen meenden op to merken . De,ze is geene,dIeine winst
voor de waa`rdij des werks . Hartehjk verbeugeai wit oils
in dezelve. Met genoegen lazen wij aanineraingeaa op.
de verdeeling van Polen, up bet gedrag der Engelfchen
en andere zaken, die V A N i AM P E it's werk vertrouwen moeten bljzetten in bet uog van elke i onpartij,digen befchouwer der menfcliehike zaken . Daarentegen
wil hij zelfs B TJ 0 N A P A 1. Tz rest doer ;` en dot hem
mistchien nreer dan 'regt, wat zijne oorfpronkelijke inborst betreft . Grootelijks komt den fchrijver deze gematigdheid te, ilade bij de uiteenzetting onzer eigene
ldtgevallen en faatitundige harrewatrerijen "in bet bier
gefchetfte tijdperk . Of hij, overigens, de gezamenlijke
bemoe1jingen en onderlinge woelingen der zoogenaamde
Patriotten reeds volkomen bill"gk beoardeelt - dit witlen wij niet beflisfen . De zaak is- , inderdaad, fen uiter-fte moeijzlijk : bet vooroordeel tegen den naam alleen
van heethoofd en drijver is, niet zonder, grond, zeer
gro.ot ; de' losgelatene hartstogten warren de zaken in
ztilke omwentelingstijden op eene ze14zame wijze dooreen ; en', alware bet maar alleen de- weinige ruimte,
welke V AN K A Dr P E N, alS aan een ondergefchikt deel,
aan onze ftaatsftormen heeft kunnen toeftaan, zoo is
dit genoeg om bet tafereel onvolkomen to laten . Wij
hebben, gelijk van zelve fpreekt, geene gelegenheid,
hem, zelfs in bet algemeen, van flap tot (lap to volgen, ten einde ieder geftelde aan de waarheid to toetfen . Wanneer ilechts blijkt, dat een historiefchrijver
opregt, ijverig in zijn onderzoek, gezond en helder in
zijne begrippen , en wdl toegerust is met de noodige
bouwftoflen en hulpmiddelen tot zijn verhaal, dan mogen
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gein wij den weetgierigen gerustelijk tot hem verwijzen .
En dit getuigenis mag onzen werkzamen en verdienfleliiken landgenoot niet onthouden worden . Wii vleijen
ons , dat zijne gefchiedenis een der beste flukken over
het groote tijdvak der revolutie en derzelver gevolgen
zal`cvorden . En, komen wij dan oA wat later, dan ooze
Duitfche naburen, met goede toelichtingen der waarlijk

$itistere en bijna

onbegrijpelijke zaken,, dat we zoo
veel rte wisfer komen! Wij wenfchen den i'chrijver,
bij voortgang, alle aanwoediging .

Reize naar Indic', Ceylon, de Roode Zee, Abysfinic
en Egypre, in de jaren ISo2 tot i:S.o6, naar het
En etsch van den_ fur graaf - GEORGE VALE NT I A . Met Platen. Ilde Peel. 1 e Haarlem, bij
F .'I3ohn . 1$I7 . In.gr.. Svo . VI en 350 .r'31X f .3-I5- :
*kk male, deze Reisbefchtiivinir verder komt, wins zij
in be1angrijkheid . In dlt tweede Deel vindt -then gene
inenitte zeer merkwaarciige bijzonderheden, vooral amtrent bet beitu& der Bixelffhcn in Indiz. Het omvat
de reize aes Schrijvers van Colombo naar Madras, en
vaneiaar, dwars door het Ihdifche Schiereirand en over
de W oft
'ge' G cuts, naar Myfore, - vervolgens de zeevaart
van Mangalore naar Mbcha, op de zoo weinig bekende
Waterren der ?toode Zee, naar Mesfouah, vanwaar de
Schri3Ver +Wder on naar Bb*ypte meende door to drin$en , en dus de westkust der Roode Zee op to nemmen ;
loch een dwarsdrijvend Zeekapitein zijner eigene Natie
belette hem in dit voornemen . Hij keerde dus, na
ilechts tot voor de poorten van 1ibysfinie geweest to
zijn , ,Mar Indze terug, bezocht Bombay, Pounah in het
land der M-aratten, en geeft ons ten ilotte van dit Deel
eene befchrijving van de hoogstbelangrijke eilanden Sal-

Jette

en

Elephants, die

echter zeer kort en opperviakkig
is, en waarbij hij zich meest op N I E r, u Ii R beroept .
E 3
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De Ed . Lord, hoewel in dit Deel zoo wel, als in
'bet vorige, war veel vain zrfrn eigen' tfierbaren perfoo11
fprekende, -en ons ook ,zijti misnoegen niet verzwiiaen-;de,, wanneer een Auznildas (&ctuverneur) va_n zeker diftrikt zijne pantpffels niet,voor hem . uittrdk,. of een to
klein gei'chenk aan vruchten ..aaf,,(waarv(jgr deQ ii elulskige ook afgezet,werd, zie
vera. met
seeft
echter ook tevens zees . fchttt6are berigten over . don
nieuwten, yogral .l}aatkundigen . toefa' d_ :van. .Indie,
en de hancteiwgze der Eapejjhen aidaars _-- .Deeds in
bet eerfte Deel hebben'wig 'daarvan ftaalt3es gezien ; bier
verdringetn-de proeven van geweld en overheerfching .,
door ,4e .&riifc e , O.. I, Cgmpaanie -~ppieegdq . .elkander
bijria in bet :eerite .gecieeite iiks werks en worden naauwelijks dodr de - i"cheepvaart nagr - de :Ronde 4e_e,atgepruken, om on§ op nieilw in Il .et,land derc.Maratten to toe.
ven . Wii hebben in ofze vroegere peoordeeii4g reds
kdoein opmerken, dat fret, gettilgenis -van eenen
Lord V ALE N T I A van bet hoogfte gewigt is', 'ot;nc}gt
hii de .haudelw~z'e zijner vadeekandfche hapdaos taa 'bag
pij In hex .allervPprdeeligfi:e, .,licht ;oekt te .p1 £att ;. _ En
jig r-ette men pp de volgende daadzaken,y, d4 or .hens ,aod
ie
.boekt : De Kam * van Ramileram , .
:zijpe,
fahatting
.niet .naauwkeurig ppbrag , 4waardoor was D~,die :aan dp
Co4rpagnuer vextchuldigd ;?)- en .rite,, iet . wel,! d4m .anaaaV
had, van een' fehat in a na'e patten -.ead -d ~y Q1i~'
~e bezitten,, wed beoorloogd :.. on.ttrognd.,. en- ale . Atarats,gevangenee to Madras geha~trden . Zijne zuster r; 4aarop
in bet, bewind getteld, moet nu twee dcr4e,&edceI4
van de zuivere ophrengst vann haar, land gap da Car .-pagnie betalen, en bet-overkhot is,~meer dan ..toerejkeiid ., on baar op eenen. luisterriikea yoeit to doers leven . (Ongetwijfeld ! Dus . gaf A r o L F o I po,. -Tijkp
jaargeldeu aan F E R D I.N A N D- VII en den 1 aus . -~
Nog veel fchandelijker is bet g-edrag orntxattt de,Ra4
jabs van TanjorE (bl . 44, 45 .) Eerst weigcrt de albafchikkende Maatfchappij de wettigheidder adap*ekzaons,a4,nnenting) ya ;n s r r.. k A Q' door c u I. 1 A GY xe ergkenbl .
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kenneli, en, verimt thw'erwct *9 la'l'r9tgtnocmfTfrt,
~dfen , men
de- me - ciachr to
lrljgo),, tcr Kdrilng . D6tt ObY'dtld d@,-q zid'h'eeniger;
u4te gadffen, ._err -welgme' eindtlijl-,~Vrrveidrag ' "WImr-!
KNOtAttlerilm err xngtmagE .ovcr'Pa?;j'w m nantfen
4.0. .9V46f'heh - wgrcl- gLlVald'. Mit k-WadlM-dq'kagtH66-ters-op - ~YunAe vorrge betiviTng ierTug, , e4l "ba, lidell (te
*eracfia
Pt'a-mmea - oycr, -rim , re yerrqten - , flat` ;
en
frgF - ftn'het'Aft 6p W& it fo~n piet - Ruk, ventidetim
Nattruriim` werq, temuncl -ml due befllsfihz ;--d6'fdkeUV-le]Re, -diP . liera -zajigeiteICj' had-deti ~ -Onttrobtff-.'-Zit daam;= -wehe#me:r4dcn..dtfr Xqgetj1he Mdranpalmeld antuek-tl- tie veijb- -47m)gfqen "(.tin
Z A C WA Wl
Of VDt - M A tl'g Y , guaWqCer
1)IIn
tfin -iv -rus"VII in :een..q;rg6Ltx :gr3"vai. b.'t gevoele de
SAW& on: zper .wer .- ,-0,7"urt not, nit- boofde deter

Iet

ftOgUle MlaReq, Met - Il[Of yoYAvlo jn RQUndy
?
urn aqqjcndQ van -11AAM& i" Mt beijt- Vxa wreffmatig, veramgeng W-RTIMm w lafen "(bL -49-.) 7WcI 46Wif
tilim, flog lrlalrihddrj$ - !'ffet '"drag 'iiu Mgattchappij
OMMM'dd, Polygarjefie .-Voirlt4h . 'Edh dtrzettren tegen
ith Mgt tlY,'W'etTcn --acr gpuninefa ge*an4gp ge;iQmen
iljtR-iAtict . een van, ztn' - !-,evcjpz den Z&topea n ".&6
d1h Age dlad'UcOteef , -gull Otyrt m"t mart r- ;et vwg&:
proeatr,, -cen
trio
6fitIVI ift-V6 aoc li . -deed nit
openhpc, en - atg - man
den 0ortog aail :`Mj won'tvvee'Wtftetl W-9-- verohp,tliikt too als hrj ; tbrdoud'~ftooteij . 66c.b .ziT bekweken- under , overmigt eiT - Id-gAfflist : alk
Brie-w'4-01; 4c&erVoiO~e'wge4fepenen .u pge1ian&'q,!j)qch_
*=Vft VCZ'd' vctwclrdeking ? Het'wardb iminers origands, movers , oprocningarl! Men had lift-If tan ecilttr den kogdhlagwel mo -gen , gaimen ; m;Onflclieii, die,
9cE 4
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geiiilk zij .,, huts ;vaderlalRd tgan~dwiitgelanden verdedi . gden, ontvinggn dien tram week in,,&urapa .l .,,Lord,vA,L.E N T LA .wa.agt lift tech niet ., deze daad" te. .verSchoo-

mmeer ,te- .oaken . ZiV'hr
nen . Doch hij, hetft er . ;nogr
Roogheid,-de Nabob Van ;
i t tka e is-dear, de gbedhai
der, aostindifche Co.mpagnt4 van, den, . . last der Re ery
beyriid l . (hl . . 81 .)1De zQwa-, i n._T.Li: P o u, .,,onfx uldige

ttaatsgevangenen utt hootcle .httt ner afkomst ;;zijn jonge
tijgers (b1 . ia,6.) De .manneliilte .ledeo .. dier ougeaukkige

Familie . zijn near Calcutta. vorvctrd . , en Lerd: .v ;A L E XT IA, "befchuldigt lien , zor er nrmviis, .van eene . zamenztvering,,_die to I llore eelna _vraestelijken -n oord..lheeft
ten gevolge, gehad . Maar .-teen ziet duidel# ., :waar .dit
alies -Been Wii. On bl . . 47 Jaat: ._dt Ed . Schri3ver._.zieh onbedachtzaam~ ontvallen „~iat 7te ve eeni~tng van .lte A~chrcr eiland -(van tndostan)- .oisder. dIne_en r4ii<zelfhe .mraWWe bar.nibuwin , 'at den. O.?rlo :I
st onwaprfehiinlii~k,maaica
Onder aezclfdc man? ,/urr. :teftaan err toc.ld uog,cje rvtzarn, Sle Maratten, de Karah ;yatt 4yAre- ena, .'-pus
eeriaug factp,?-'We(, is . waar ., _men . eeeft. _b eerJ'-ob van
dewooraeelen,die .deze uitbre;dtug dQr, Evgetfche'utaPt :,
en daarddor tevens ctte .•d er jar elder nge che_ wetgeving, onpartijalge 1Legtshlegi
a .l eter .-beituttr . vpur
de ,ingezetenen_zelve'moet liebbea, . en reads, .heeft .;,w .,
gelooven Qot_ .._eaarne, dat _dit in, zevre. .mat.e waar .is, .:
doch"bet blijkt; althans to ~Friuglrpat~am.- waasr de ; ngelfchert, lits
suiehuis v&A,T up o v- niett dunveit-trricorxu
peii, uit'vreea,dat~de .iladkoQxiitlgen",lxet iegea #en ;~elve
inOgten . .keeren, dat de tttctkbaanheid der, .inze.z tenen
voor,die wektaden niet zeer grant, is (zie bl . .r9.9..) . u4
in Irabie .Io4pen do, aanaiatibillgen,en de heerscl,zu .cht
der Enge f lie O . T Comma''uie in .'t,oog- De . .Irabieren poogden zaCh om dieiredert . ..wlgens orizen Schr,
ver, destiicls in 'de, armen der Franfchem . vajh .lile do
F.ranci to c~_'e`rpen, lietwelk echter., geen' . voortgang
fchiint eehad to hebben . Op bl . _273 o ntmpeten wij . .Er.gelfche .bezetttng to Pouiiah, de zetp1 van den Pcisch .
Ira, of bet Opperhoofct .,der Maratten . Op bL 495 erkent
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heat de-Schrijver ronduit, dat de eenige veiligbeid der En
gq/chen tn . Indif vann de verdeeldheid der Hindaufche Vpe

afhangt.
Niemand zal, denken wij, deze aanmetkingen, of liever
vermekiing van daatizaken, die elk meufchelljk gevcet mpeten xwexren, a= vooringenamenheid of hart teggn de Gil.
gellchen toefchrijvaa WO koesteren waarlijk zeer hooge aetung yoor de Britlehe Natie, die haara geliikeu in,vrijheid,,
in zucht voor t Algemeen, en in ogriiuon.kelijkbeid van
geast en karakter, misfchieu nergens neefc ; maar dit belet
wet, dat hare 0 . 1. Maattchappij in daden van geweld,
averneerfChing en onderdrukking den man op zijde flreett,
die eenmaai, over Rusiand en Perzie been, den vernielings .
ftrijd met haar wagen wilde, en thans, Eusichen bet tooueel
van zfjne en hare euveidaden aekerkefd, hellefmart moet ger
voelen, dat hi) noch op bet eene . noch op bet andere kaa
weraen.
Doch mat fins tot aangenamer onderwerpen gvergaen . D*
befcbmjjvingen van natunrtooneelen iur .Mdic van ftedeq, guy
bouwen, Indifche tempels xijn, hoewe.L niet mat die gloeijen,
de verbeeldingsk ht en. levendige verwen waarniede ziaj H,
v . Feet pepfeel van eenen H &A F n s I bezieideu , nogtans met
fikfche en naauwkeurige trekken. geamaald . Eesst ontmaeren
w}j de vvij f rate en moerasfige noordwestkust van Ceyl®n,
cp fteken vandaar met don Schrijver naar de zuidpunt van her
Sel reilaud over, waar de ontvpgst door den opperfleil der
p<Igade van Ramifea'op n met zidne Braminen, zangeresfen,
r, otifanten, flaagfiepalAn kins, vaneu,.,tootoms, enz." os een
zeer fcllilderachtig gezigt oplevert . De befchrijving der pai
Bade van Ramijeram is belangrijk ; de pirandeale ingangse
poort neriunert de rurrnen der Egotlfche bouwkunst, ea
het vierkant van rien tempel - zelv' is „ bet fchoonfle ge+
„ wrocht der bonwkllnzt, dat de Lord inIndie gezien heeft ."
Korter is de befehri)ving van den mer1twaardigen tempel van
Ten;orp , bet fcbaoatte voorbeeld, zoo als Lord v n I. s p v I Ar
,gags, van- eenen piramidenvormigen tempel in India, en Best
vaortreflelijk gewrocht der bouwkunst . Veel ouder, en bij de
Indiapen heiliger, is de pagode van Chalambrou . Vandaar gust
O.,e reis over Pondichery (de levenswijze van wier thans zeer
wrarmde inwoners gefchilderd words) naar Madras,, waarvan
wi) bier ook een belangrijk tafereel vinden . Na een' biik ap
E 5
de
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de pagade van Conj€rerizm, verzellet) wij dea Rtizr`ger ttaar
Mwe, hec toenmahg v erblijf van r I P Po V °s zdnen, Wtt-

ken met hem de hooge Caut- bereen over, befchouwen C6.
fa.', de geboor€eplaats van H I e E R- A L r, then bereenttten
vijatd der ydtten, ireilken doer Bet lhre, dod eene zznvore1e drtlkfout op bi . iii MsngAlbre`Jgetamd) vu *omen
ads to Seringaparnatm, dkn vermgarden zetef van T I P-P o tr a
v iermaiige grooheid, charts eehe fngdj'che landflad, op ectl
eiland in de tiviet Kavery gebouwd. Dezelve wordt met harm
onttfreken vigj uitvoerfg beflchfeven, en- 4 die getegemleRr
regt gedaan aan H Y D E R'a raeneen *IS* kegerrt ; ats ergtekende blj die van zijn' z(5en rI P P orr, wiens gedrag omtrent
tie Zenrlndars echrer ook- (op bl . 143) als `het gevaTg v ifl
een zeer juist om-deer geprezen wordt, ei.troot ae .E,tgedfahPn
*agevolgd is . Op bl . r79' fkhrijft de Lord waraatt toe, dat
et geene provini ie in her ganfche lost, n m men blaeijentier
toefland is dan Canara, een gedeelte van T I P P o U s lttax .
aye Sefr1j'vet Ietde ook een oezoer at bId ten regenwoor.dlgen Rajah vast• )iyfere, een artnhartigerr afliangefng d .er
Brt1ten, en tied Lpnen Olilcieren tern ernfigfl!e aan', Aria A
de Fnzge#fchr taaa t d'oen s+rrdet jzen. t_fTly €tact, on' zijne
jeugd, nag odder veogc1 Fcnap .) Veie merkwaardignedelr ran
?lyfore en Seringapatniam kuanren wij Wet eens adnlbppgn, en
wijzen daaronrtrent den Lezer nadr fret boek zelve . 'e Manger.
Ante, eene tans biee ende zee. en keopftad-, ging Lord v,i
L z marl A fttbeep, om z the kovengemeide reis naar de IbWe
Zee re dcen, die vooraa voor den Zeevaartter, WegeAs de
fraanwkturige bel +*Ving van de txabgae eriz, der
ten,
van belang is. . Schoon la x-o c E van erMtewene infitIrgerr be.
febtrlafgd wrordt, fcM3nr hi echter die dlepe vetaenting iiiet
fe verd?enrll, waarnsede fonrmige Knmergeteerden op tfezet
ffouten, anaar wat al to verwaanden Rerztger tleerzien. Van
Mothct wordt minder gevegd, dart men Vou deze dertnlard'd
fapejpiaats van den Romjlrandel zou nogen verwacnxen ; deaf
-#an belang zijn de befc reiden wegens het mans zeer venvaf •
Tent, doch met eene uldketende haven voorziene Aden . .1iJ
cte intrede van den Lord in Inde over Belnbray wordy otrs gezI t pip-lift getroffei door eenen deejken hongersnood, die
to nmaaT.a het land dkc Maratten oncvrofkte. De berigten hiett
vale ziju intlerdaad bijun ongeloofelipk , to izij men eene R egerinxg orf&'erflelle, lecht zonder voorbeeld . Fri zds masuden
ftier-
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twistten elkander de lijken der ongolukkigrtx die op de opert1)ikwerf herinuerde een rosechtige
bare wegnn bezweken.
Rank den Ed . Lord de nabijheid van doode ligchamen, ap
gene vlaktc lagers niees daa honderd lijken ; en in d!r atgrijc
aliilte veld des dcaods aasdw tallaoze gierea erVhonden op
de .1lagto&rs der verfoeijelijkfle attgevoeligheid, die men
toch:, Gode zij daulti in Been Chi enland zou viddeti, wa&r
oak, na een' fdecjtten uggst en goraogs4jden ., hat aantaLmen.
fchen, die lettexlijk van honker flervea, a1tijd garing ii . De
kngeifchen wendden zelfs alle pogingen aug, ove nn tie ongeltikkigen lev,,nsmiddeleu en work to vesfeJaffen ; doch wdt
vermag dit order een yolk,, zoo als de 1idndous, Wtan de
Godsdienst alleen ira uiterlijkheder>,, of ;aekexe bepaa
lijk
voorgefchrevene goede werken, beftaat, (b, v . bet aanleggen
van choulttier, of bet graven van vijvers) terwijl de feherpe
4.£deelipg der haste-u den gemeedan man mistder does tlehtex
dark bet gedierte ., wastvoor amen holpita!Wi aaWegtl -- floe
w,as bet rnQgeJVlc., dat ooze Reizigur r evon na bet vetldten
dezer jammertponeelen, de rafel van K44onel c to s4s arkJtetrend kon vindent 0, wien katl bet -ten, fmaken, wauneer
dulzendett zij`ner Natuurgenpoten door duurte van logger
vetgaaft
Ook bij den PePst^ttivu (Neuurtrf ) der M ran
ve *Heen
Lord V A L E N T I A ten Hove. Er was Wen reeds gene Br^itiehe
bezetting to Pounah ., ten gevolge van een verdrag, bewerlir
door den fpe igea aautogt -4Us Generaals WELL& ,S .E
(jhans Lord WLA.,Li .WW(;T•4 At) tegen Hoo-LCAx., e8lrniand
fthe u ze(Min sk her
.&laraatsh QWerboofd .
1)e Peiscb
lange3 der 6ngegehsu . 11ij geleg uhet4 aran iNu fdest4er MY* .
. caar-nrx)
dbvs (D.orJ;rrah) ter eora vaz derv .{fkdd n A-M (Y1
gevierd ., verhaalt onu do . 1trij, ter eerie 1tieE onaardigu Ineb..gcbe tdkythe. uuanrfch#nlitk uit den Ramgy!un,, en iets vsbdber
eerie andere betxekkeljjk deli God a p n' Wt T Y. Nog be ring .
riiker voor de tennis& van deft Jdi wnlfc lten Godsdienst is de
vilj nsauwkeuehge bofakrjying mft de Wen van Catch, tot
teanpels ~vitge>aouwen, eorfpronkctijk aun de Oodlreid wet,in
.un

gewijd„ wier oerdiensx shads tilt Indnstan naar
A die verdrevett is, doeh, bWketls deze overblijffels Eat At
op Salfattei, oude; is den die der Brimincn . IMj alle de reds
yermelde tempels beefs tie Scktrijyer o sk (1d . Sf) een enkel

woord
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wbGrd van de grootfche overblijffels re Mahabalipouratn gerept bet is jammer, da'-t hij er niet meer van zegt, en zich
beroept op de l4fiatie Refearches, die niet in ieders hand en
zijn.
De Vertaling i# zeer, goed. Eetao enkele Nbot van deli Floogd itfchen Vertaler, waarin deaz er een blijk van verJland in
vind€, dat iemand bij den wreeden, zedeloozen en ongerijm .den Ilindou then Afgodsdienst blijfe, zouden wij echter - geretddlijk hebben knnnen misfen . Ook bewijst bet woord wesvoor swilg gebezigd, dat men van de Hosgduitfche vertaling gebruit heeft gemaakt . VOOr P k T R 0 A R C H I N 0 (OP
hi. 262) laze men P I E T R O A R is T IN o, en voor gegispte

a,

(op bl. 89) gegip/fe.

Wij -verlahgen seer naar #let derde Deel .

XerhandelrYrg over de bevMsjdirtg dew Jlad Alkmdar rapt bet
4eleg der Sparnjvnr*n, op din 8A I1*ber 1573, uitgefpra
*en in bet Departement der Nlaaffc/mppij ?ot jiVut van het
4lgemeen, to ..' t rnaar, op A n 8i' October 017, door .)onkVeer Mr. j . C . P A R 0 N D tr T 0 U R, Lid van de Ridderfckap en van de Staten van de Provincie Holland. Te-Arktnaar, bij J . A. van Harencarfpel en U. Coster . 1817 . In
gr. 8v0 . 44 Al . f : - 6 -

ltecenfent verblijdt zich altijd, wanneer een van 's land .
Aanzientijken, ddor bet uitgeven van deze of gene let"
vrucht, de lijat vergroot van die mama'en, wier lotmlijft
arbeid ten bewijze ftreitt, dat, ook In ons'v9derland, de be,efeuing der weteiifebappen zich niet uitfuirend bepaalt tot
de mindere rangen der ingezetenen, of tot hen, die geletwde van profesfie ziju. Inzonderlieid firekt bet hem tot
gpneegen, van tijd tot tijd to ontwaren, dat mannen, tot 's
J%nds of fiedelijk befiuur geroepen, en, in doze hunne bejtekiting, door den gereederen toegang, weiken zij for de
,Llaats- of plaatihlijke registers en archiven hebben , best in de
gelregenheid om de gefchiedenis des vaderlands op to Belde ,
sou en to verrijken, zich daarop meet en meet toeleggen, en
;naar,denroemdervAN W1JNS,MEEUMANS,VANS1AA'NS,
VAN iIASSELTS, DE LANGES VAN WIJNGAARDE enrt.
din-

BARON D U TOUR, . VERHQNDELING .

77

dingen . Met vreugde ]as hij dus den boven uitgefchreveii
tjtel,, Ilij juichte certiQOd bet doel van dan- Hoog Edel Getioten, . Schriiver van dit Rukje toe, om deu alr}j4 pdenicr
tivaar
n_achtltea, October . .als verjaardag vin Alxmaars be .-g
vrijiiitlg van net 5p ausch. beleg, in 1573, plegtig to vieren,
dewijt hij tot die genen tiehoort, wien bet in geheugen banden van dergelijke-digenft
belangrijic dunks, en hij verwachtte
nu, dat . ook bier .bet een en ander zou voorkomen, war,,
wegens Alkmaers beleg, of hetgeen daarmede, in verband
ftpnd, nier-zoo algemeen bekend is., Hierin echter zag hij
sash, bij lecture, to leur getteld ; ea wel4igt. is er ook. mess
voorhanden, waardoor aan gemelde zijne verwachting val- •
daan kon worden . In dat gevai is aan den H . E . Ge,.
Schrijver niets to verwij.ten . Maar nu dachr hij toch . dat
de verhandeling, of Never redevoering_, (want .als zoodauig
is zij ingerigt) in hare foort ititftekend. zi}n You. lloch, ook
in dit opzigt, moet hij, tot zijn leedwezen, zeggen, zich
weinig vojdaan to hebben gevonden .
Ziec hier, Lezers,
her beloop vau her flukje .
Na eerie inleid:ng, tot betoog van her ,pligtoatige van
foorcgelijlte gedenkdagen to vieren, geeft de Schrijver, heir
geen hij voorheeft cc doen, dus op : t,e onderzoeken,, I- bet
gedrag van P H I,L I P S II, na de aanvaarding van .de regering
over deze Ianden, en de gevolgen van dieu4 II . of her gedrag van velen , en ook van Alkmaar , ten . opzigce van Span .
je , geweltigd was ; en III . bet gedrag van Alkmaar in tiezen, en bet daarop- gevolgde, re befchouwen . Hier ziet elk,
dat bet 3de hoofddeel vbdr bet 2de had moetenigaan ; want
nu words Alkmaars gedrag reeds verdedigcj, eer Bog uit elkand= gezec is, hoedanig bett geweest zjj . -., Doch befchou .
wen wij her geheel .
Onder bet eerffe hoofdpunt words gezegd, dat .iiARZ,L V,
iu zjin beLuur over de Nederlanden, zachte cnaatregeien gebruikte , PHIL 1 E $ daarentegen barde -en geftrenge, en vervolgens een kort vernaal gedaan van her gebeurde federt des
laacf1en komst tot de regering tot op bet overgaan van Haarlem in 1573 . Of nu dit een nnderzoek naar PHILIPS gedrag mag heeten, beflisfe de oordeelkundige lezer . Het verbaal is niet vrij van verwarring . Daarop volgt, onder her
tweede hoofddeel, een tweeledig onderzoek, a . of Alkmaarr
afval van Spanje gewettigd was, hetwelk beancwoord words
met
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met IA . omdat . fenootl I+H I L`I r s de heer4Cllaapif over daze
landen t ettig verkregen had ; hid tie voorwaarcien, waarpp°
zij hem : was opgearagen, niet n kwam,- zoonae met arreeit
de andfren en aanzi+eniljkften cfes vortts, maar-urn deszerts
hefe, en met eeu woord_ her ganiche 1bik', kmagdeti eh
marden over den -ijzeren-FChepeer, enzoovr ; b. walk Slianjda
gedr!g was, ren opzzgre der ileden, wtnarrelren-inwuners' .
die, weder bnM zijtie heerfcHappij geralakten, Hier Wordt
aangemerkt, dat, deWiil Spaiije geeil woora liield in hat rtn
komen der verarxgen, met de genen, die zich onderwierpen,
getnaakt, en dus op hetzelve -.;; een 11`aar te - m'aken was, tie
AlkmaardArs to regt alle vcrthag met hettetve'weigerden,wxar
van, het gevoig was, ddt zij'- zich vrij vochten, en nu op
hanne •nxkomeiingen de- verpligting rust, om -nttnne zegepraat te vierefi. En dit gefchtedt dirt in her dej•de deer- 'der - redevoeting, inlet het verhaat'van bet gebeurtle na Haarlems overgang en vari&A1kinaars beieg, hetweilt uit vaorhatlden z1ii tl,e
fttikken gettokketr, eii mzouderheid in z o o lvr tc -d nI p - s of
E I K E L E N B ti R G'S 4lkrnaar breedvoeriger eir votledig.a . rer
leze?i A . Op het eind'e der cede wdrdt de Spreker verrast
door- een otiverwacht gezlgt. ) ene tiere Amazone Veifchr nt
(zetterlij4t order lief opitelreii dtr reae, en met btj haar tnr
fprekert i want de 'Retknaar verhdalt- hat I en zegt hem
: , tyw'
• geftamel is niet Irerpxend, om her reed etr den veegen roe• ffatiel van Alkinaat en zljne bewoilers naar' eisoli of to ich1l„ deren . Hoor, hetgleen ik aan den uwer achtingwaardigt e
en oudite Regencen, LV'CAS D - uuL, cmatvan inetledeeltfe,
~, en hetgee>lt h# fit dicfttmaat av'erbragt
en nu reciteert
zil een vert van den „ !lkhnwrfchen Bard" van at hteir.
veert1g regels , , ee verdwijnt ; en dt Redenaarfhrit zilne aantpiiiak .
Bet vers is vloeijend, en, fchoon her geene aanrpraalt heett
op hooge dicfiteriijke waarce, tgch geenegelneene- rijmela op
ftiji en tail dei tedevoermg zon nog al iers z3fn aan to
nierkeit . De: eerfle verheft z'ich fdmtijts vAf hbog, zbo arx,
bi voorbeela, op bladz . 6, p, war Wg van Aikmaartj~he
vrouwen iezen, ,, die Pek, kokende Olij, kokend Lood aan,, voeren, en de beltormers, onder het ijfelijkst gefchreeuw,
,, ,niet duizenden vain Peklrranfen, ap httnne naar Bloed en
• Roof fmachtende ttonien, neei'blikfeinen ."

Lan-
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Bangcaee de L g cr 19 T'I $ , par Mme. W Y T~r E N B A C r , nde
Paris, 'a to Libraitie Grecdtre-Laane-Allemande.
G
IU17 . 3vq . VIlf, I96 rag,
Schoon in eene vreemde taal g4'ceheevintlu (;en het is niet tte •
onckeinen,, dat d¢, verlek ing }ai,ertpe ., Wt 1oOde der bepesrYtlieid van bet Holiandseb lezend en kfoWndach koopap& ON
blielc, xeer g got is) Cchoon, ,zelfs pp t*seetylden bodesbl Igtgegeven, (voorheen kwatnen Franfche fchrijvers hunne web.
km laier dikwijla adiqeyea7) dieilt s ,0ebtxv ; een boek dopy
ee>aa #kollattdfcha vroiW gefchreven --K Mevraat w w rT rtly r
dbo>'
B,A,r,-? rj tech, is blijJkhur als 2oedanig *An to mesken
ons nit over bec ht ofd gezielt to worsen, Ifec is waar~ bier
vroeger werkje, T ff44.0A Kg, i$ otrner .apndvalat ondfbapec
doch dat droeg pok lkcjitr den nab van IW4*i0i<fdde ti,,.
aan hat hoofd-l en wle daeht erterdgnd op, OQtfProf . AiYT.u
T E N B A C H s geleerde nick cje onder did ppfchrift to zmebea
lie Y.om atgn jet wt&re is, dear ©p her 17a±oeide b-lkec, ter gelegenheid der Bacchusfeesten, buken Athen, error
fonmlge befehaafde em lecterlievetule mxnnen eti vrouwen aaalgaregt, wordt, naaF Grgekfche gewoonte, eew w raitdgt n'
kcaning yam bet feast benoerad ; en d6rd IV!, ter vtstheer .
* p , Wanneer de
dering tier vreugdo, an elk der aaawezi
rondgaaude beker awn hem of haer komt, its to vertellem;
nadat, e .chter, de inaaltijd i}iec ilecbts geeindigd, Inaer voor.,
of ook nog een ofTer des lofs aan de Zanggodittnenbid hbe>•
gebragt door de gascvrouw . De perfonen, bier fprekende m.
gear need, en Ilog een pear, van we}kea gefpt * u wordt,
(T H E A G E N E S en C R I T O B U L U S) verbeelden, ten deele
altbans, werkelO beflaaade mennefl of vrotaweu ; zoo ms de
twee getaoemdeia den Beer W 'Y T T >E N a A cH zelveti cii . dtatr
o vrleden Prof. PA R A D Ifs ; terwijl *Werelt Met fchignelt
verkozen to hebben zich ie doen neemen.
De inhoud der genoerade i erhalem loopt over Yefchiiieade
ouderwerpetar, he; breeder over llefde ee ariendfrhapa allem
is gt;kleed in Grieksch lyoacuuiw, met Godem}eer en fabefen
enz . doorweven, in eenen zeer fraaljeu flijl en met hiifk vane
groote b e4ievaaheid . i n de Oedeit, wiet bekencflle meesteritukken xan befchrijving dikwijls op den voct gevolgd worden .

So
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den . Niemand twijfele dus, of hn vtndt bier meteen be,
langrijke zakeu . En tiog al meet verdient bet boekje aanprijzing, omdat bet, naar wij uit bet eon en ander afnemen,
pellemd is om een gedenkituk der vriendfchap op te ripen
voor verfcheidene belangrijke perfonaadjen ; zoo ais reeds genoemde P A R A D Jj S, die in eetl paar anecdocen loffelijk ea
karaktermatig geteekeud wordt, enz .
Veriangt de lezer een proefje? Ziehier dan iets over -- de
ligebaDrelijke of aardffhe liefde .
„ Dat P J3 E D R A ous nu zegge, was wij door liefde veritaan.
„ P WED R A antwoordde hem : Mij dunke , o wij ze i ii'o
Trnstrs! dat liefde, in den uitgebreidften zin des woords,
is het verhwgen naar vereeniging . Mur, even air er cone
hemelfche en eene aardfche VENUS is, zoo Zijn er, bIj gevolg, ook twee liefden, De eene noemt men zedehjke of
gaddelijke liefde, en de andere zznNelijka of eardfche liefde .
,, De zedelijke of goddelijke liefde is her verlangen Jragr
vereeniging, om de ziei.
„ De zrnneltjke of aardfche liefde is bet verlangen naar
vereeniging, om her ligt ;liaam.
„ Merken wij bier 6p, dat bet woord liefde niet alleen gebezigd words voor de twee neigingen, waarvan wij gefproken hebben ; maar dat men hetzelve oak beeldfprakig toepast
op elk ander verlangen naar eenig vodrwerp . Vandaar de uitdrukkingen : liefde tot rijkdom, liefde tot roem . Maar thans
knnnen wij geen ge-wag maken, dan van die liefde, welke wij
verklaard hebben als een verlangen naar de ziel of bet lig .
Chum.
,, Ik zat: rnij bepalen y om eenige eamnerkingeb to maken
over de aardfche fefde .
,, Het is met dez'e liefde even als met elke zinnelij-ke behoefte. De natuur Bischt weinig . Her is voor den Vriend
der Jnenschheid een akelig tafereel, de ontelbare ingebeelde
behoeften to zien, cvelke de meufchen zieh vormen, om
zich ongelukk'rg re makers. Men kan zeggen, dat zij hunne
rede en weskzaamheid alleen dben dienen, om zich met eenen
afgrond van kwalen to omgeven . Wat de liefde betreft, deze
behoefte, even zoo matig en zoo gemakkelijk to voldoen
Ws een dorst, die niet door prikkelende en zoute fpijzen eange.
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gezet is, wordt zij niet gedurig opgewekt door de weelde,
de ledigheid en alle ktinfien der verbeelding?
„ Befchotiw deze beknopte opmerkingen, o fI t o TIM ti S 1
als den eerflen iteen, weaken een workman gelegd heeft tot
bet gebouw, hetwelk gij wilt optrekken . Laat thans eenell
anderen daaraan arbeiden, en roep mij cot bet work, wan=
seer gij zulks noodig oordeelt ."

Gedichten van Bb. K L IJ N, B'z . Te 11rnJderdam, bij J . van def
Hey . 1817 . In gr . 8vo . VIII. 208 Bl. f 3 - I2V Y ij hebben bet eerfie fink in dozen bundel (Yet Leven,
in twee zangen, I8II-12) gelezen, en zetten ons warm ter
neder, om eenig oordeel daarover to vellen . Wat zullen wij
zeggen? Schoon de Dichter geboren worde, hij words ten
minfte volmaakt . De Heer K L IJ N was ten opgegeven jare,
zoo wij meenen, nog niet heel lang bij het work geweest ;
en dan is her veel gewaagd, een zoo uitvoerig fink in wijsgeerigen geest en trant to dichten. Men floote zich flechts aau
de uitdrukking niet, wanneer wij her een excercitium noemen, waarin verfcheidene ftukken den fchoonften aanleg,
Zvaarachtig genie, ja eene meesteriijke band doen kennen . De
gevoelens in bet bijzonder, bier voorkomende, doen hart en
verfland eer aan . „ Her ]even is eene gave Gods ; geen eind.
oogmerk, Inaar middel tot hooger beflaan ; geene ongemengde
vreugde, maar echter zoet en fchoon ." Over dozen teksc
phantafeert de Dichter, zoo als wij zeiden, dikwijls gelukkig .
Zij is hem als een dread, waaraan hij een aantal paarlen vale
waarde hecht . Doch moet con gedicht, eeu leerdicht, een
uitgewerkt en ernttig fink dit zijn? Mag de Dichter, zich
hiertoe bepalende, geacht worden zijue taak to hebben afgewerkt? Gewisfelijk neen . Eeu wijsgeerig dichtlluk vordert
philofoplldren, niet phantafdren ; eene geregelde, fchoon dan
ook kunftig bedekte en losfelijk to zaam geflingerde, fchets
moot aan hetzelve ten grondflag verftrekken ; de hoofdgedachte moet uitgebreid, ontwikkeld, geflaafd, maar fchnars
berhaald worden ; de taal, waarin dit gefchiedt, moot duide .
lijk en eenvoudig, fchoon tevens dichterlijk, zijn ; de beelden behooren niet to lang uitgerekt, althans in dezen ftattd
to zeer vermentgvuldigd to worden : eene enkele epifode is
SOEIiCESCIi . 1818 . NO. 2 .
F
than
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dan nog beter . Wij erkennen, dat bet moeijelijk is, aan deze
vordering to voldoen . Doc13, niemand is verpligt, zoo diep .
zinc ig to diebten ; en wij fehromen niet, den Heere R L 1,1 N
zelven to vragen, of olrze bedenkingen gegrond zijn, en, zoo
}A, can hem voor to fiellen, om of dezen weg to verlaten,
of nog bedachtzamer op denzelven voort to treden.
Het tweede fluk (Vergankelijkheid) draagt hetzelfde jaartal , 1812 , mear komt ous echter, wet de teal betreft,
eenvoudiger, duidelijker en teffens vloeijender voor, met
minder vreemdluidende, zaamgetl:elde woorden en al to oneigenlijke uitdrukkingen . Ook de geheele gang viel ons gemakkelijker to volgen, - grootendeels misfchien, omdat bet
onderwerp gemakkelUker is . Wat toch valt van hetzelve niet
to zeggen, zonder dat gij vele orde behoeft? Er moet, echter, een aanvang en een floc zijn ; bet moet , als gebeel, tusfchen zekere grenzen bepaald zijn ; vanhier ontleent bet hording en gednante. Wel nu, die verdienen, in bet fink voorhanden, alien lof . De onbevredigbaarheid des menfchelijken
harte bij alwat de earde geeft, ziedaar den grondilag, de onferfelijkheid en bet betere leven, ziedaar de voltooijing
van bet poetifebe gebouw . Een Iierzangetje voorop geeft
eene gepaste inleiding ; eeu achteraan, de toepasfing . Met
dit al blijven wij nog freugeren zamenhang, volkomener
Itlaarheid in elk gedeelte, in elken regel vorderen . Onze eeuw
zelve brengt bet mede, dat wij rier op nandringen ; zij is
(alle werking beefs hare wederwerking) de tegenvoeter van
den tijd der likkers . Men ga daarom vooral ter fchole bij
ben, die beide tijdperken gezien hebben . . . . bij n E x a u Y s r,
om meer bekenden niet eens to noemen .
Het jeer 1812 moet bij onzen Dichter ontzaggelijk vruchabear geweest zijn . Was bet ruimte van tijd? Was bet onophoudelijk pogen, om bet leed dier dagen to verzetten? Al .
thans van bet laatfle dragen alle de fukken vrij kenbare fpo_
,Ten ; ook bet volgende, Herinnering, dat van de beide vori .
gen, anders, in onderwerp en manier aanluerkelijk verfchilt .
Het is een terugzigt op 's Dichters kindfche jaren, cToorgaans
natuurlijk, bevallig en niet min gevoelig geteekend . Wij hebben er geene bijzondere aanmerkingen op, dan dat er misfchien een at to fnelle gang in is ; dat een kleine fililand bier of
daar, door een uitgewerkt beeld, of eeue meer ontwikkelde ge
dachte,, bet fink welligt nog aangenamer zou doer lezen, (de
lie-
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lieve jengd is at to ras ten einde) en dat deze en gene regel
in de fout vetvalt, aan dit genre ligt eigen, van namelijk wat
to proznisch to luiden . In we'erwil dezer opmerkinge, kunnen wij ons Met wederhouden, onzen Lezer, wietl wij tot
nog toe eene pro eve fchuldig bleven, op een goed deei van
t3 it zoo 'naif gefchetst tafereel re vergasten :
Schoon ontlook her lentebloenrpje van eene onbezorgde jeugd,
I' iet vergiftrgd door de nooddruft, maar befchatfuwd door de
vreugd ;
Zacht gekoesterd door den voorfpoed, opgekweekt met teedre
hand,
Ron bet onbelemmerdbloeijen, fchittrenindenfchoonflenfland :
't Heeft gebjoeld, dat lentebloempje, op den ouderlijkengrond ;
Eeuwlg blij ft de hand mij dierbaar, die den zwakken flengel bond .
Ja! hetplekjeblijftmijheilig, waarik'teersthetdaglichtzag,
Waarik, vrij van Is le'rens zorgen, fchuldloosinmijnwiegjelag-,
Waar eenmoedervoormij waakte, de eigen borst tot laaffiis bood,
En me,uit de echte,zuivre bronwel,levenskracht in de adren vlood ;
Altijd zij bet lied mij d1etbaa'r, ttit zij dikwerf, urn tang,
Bij mijn fchomlend bed kon zingen ;'c blijv' mij eeuwigjubelzang,!
Onvergeetbaar is de moeder, die op 't doornig levenspad,
BijA verlies eens dierbren echtvriends , toch haar kindren niet ver .
gat.
Onuitwis(ch)baar is 't herdenken aan_ die eeuwigdierbre vrouw,
Aan bet meer dan manlijkkampeu van ae opregtlle moedertrouw .
Al de lesfen, die haar liefde mij voor 't volgend !even gaf,
Aangefpoord door wijslijk prijzen, zachtgewaarfchuwddoor def
ftraf ;
Al dat tear, onmerkbaar zorgen bij de ontwaking van de drift ;
Al dat rein godsdienftig leiden bbjft me in't dankbaarhart gegrift .
't Bloed verftijv' mij in denboezem, 't leven fchenk' mij nets dan
leed,
Zoo ik ooit, mijn dierbre moeder! uwe liefde en zorg vergeet I
Dierbare ouderlijke woning! hoe gering ge ook andren fcbijn',
Voor mijn dankbaar kinderharte zult ge altoos een tempel zijn.
'k Heb in u veel heils genoten , menig' dog van vreugd gefmaakt.
Menig denkbeeeld, nog mijn leidsmsn, is daat in mijn ziel ontwnakt .
Nimmer treedc mijn voet u binnen, of ik zie die beelden ftaan ;
Vau elk plekje , uit elk hoekje, lachc mij 'nog mij n kindschheid aan .
F 2
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'k Zie dat dartlen, 'lc zie .dat fpelen met demakkirsmijner jeugd,
Onbekend met fland ofrijkdom,flechts geflemd voorkindervreugd .
'k Zie dat driftig, woelig leveu van den jongen , woest en wild ,
Niet to temmen door de roede, door zachrnoedigheid geflild ;
At dat rusteloos verlangen naar de ruime, vrije baau ;
't Dikwerf ongeduldig kijken, of bet fpeeluur haast zou flaan .
'k Hoor den meester nog vermanen , als hij nit de huisdeur trad ;
'k Zie den knaap hem vrolijk groeten, die op heete kolen zat ;
'lt Hoor nog 'tknallen van de huisdeur, die hij driftig, blijde floor,
En bet uur van pijnlijk leeren in den arm der vreugd ontvlood .
'k Zie nog 't flit en rein genoegen van den winter -avonclaond,
Toen Lit bij een kaarten -huisje heel mijn wenseh bevredigd vond ;
'k Hoor bet nog, dat zoer vertellen, waarnaar't kinderhart fteeds
vraagt,
En 't geenbeurtlings vrees en blijdfchap, huivrend, door de zenuty
jaagt ;
'k Deel nog in bet zoet ontwaken van de blijde Blanchefleur ;
'k Huiver nog bij Blaauwbaards wreedheid, enbij zijnbebloede
deur ;
'k Zie de kruimpjes nog van Duimpje, can zijn moedontvlamt mij
't hart ;
'k Hoor de(u) Reus nog bongrend vragen, en krimp weg van
vreugd en fmart ;
'k Zie nog 't biezen kistje drijven, waarin Mozes hulploos lag,
Hoe hij uit dat zelfde noodlot eens zijn heilzon rijzen zag ;
'k Gruw nog bij bet fchandlijk fchenden van den heilgenbroederpligt ;

'k Zie nog, hoe voor nijd en hebzucht't reingevoel cans broeders
zwicht ;
Jozefs noodlot deed mij beven, hij I zijns vaders fleun en flat ;
'kVoelde't knellen van dekoorden , en zonk met hem in de(n) put ;
'k Zie zijn broeders hem verkoopen, 'k hoor de klagc van Ruben
Rog ;

'k Zie zijns vaders handen wringen, en bloos nog om't fnood bedrog ;
Jozefs lijden, Jozefs droomen, zijn vernedring en zijn magt,
Debelooning voor zijn braafheid,fchikking van een hoogre kracht ;
Wat zijn noodloc ook mogt wezen, hij , van God noch deugd ont
aard ,
Heeft misfchien, door deugd en onfchuld, de onfchuld in mijn hart
bewaard ;
'k Hour
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'k `floor bet nog , dat zoet vertellen, waarnsar't kinderhart Reeds
Vraagt,
En 't geenbeurflings vreeseriblijdfthap, hdivrend, door dezenuw
jaagt .
Troostrijk, zoet en blij herdenken aan dien onvergeetbren tijd,
Aan dien onuitputbren rijkdom, niet verbitterd door den nijd!
Gij verfrischt bet drukkend hetlenmet den bloemengeurder hoop,
En verftompr het gift der droefheid , dat ons in den boezem (loop .
In het kleed-der zuivre waarheid hebt gij 't dierbaar beeld getooid ;
Ik herken mijn kindfche trekken, als gij't rein gewaad ontplooit .
Zoetherdenken.aan'tverleden1 giiwordtnimmeruitgebiuscht ;
Dit gevoelde ik bij't aanfchouwen van 't eenvoudig Zeldenrust.
Toes ik eens ., na jaren. afzijns , weer dien dierbren grond betrad,
Waarop_ik zoo b!ij , zoo fchuldloos , onbezorgd gedarteld had .
Toen hervond ik al die plekjes , waarik fpeelde , waar ik fprong,
Wnar ik, iun de fehop gezeten moedig mij naar boven wrong ;
Ik herzag die blijde jaren, alles kwam mij voor den geest :
°t Scheen ; ipij of den (de) tusfchenleefcijd flechts een droombeeld
waar' geweest.
Gretig zocht ik-naardie trekkenxvan mijn' kind fchen levensfland,
En, hervond wear oom en fchutting, eons gekenmerkt door mijn
hand :
Vrolijk liep ik weer de paden met een zoet herdenken door,
En herzag, in mijn verbeelding,'t lang verdweken, kinderfpoor .
In bet boschje, bij het tuinhuis, vond'ikd'eikenboomweerom,
Waarvau ik zoo menignlal .en den gekuifden top bek1om .
lk herzag in 't huis de plaats nog, waar mijn dierbaarlpeelgoed
ftond,
't Hoekje, waar ik met mijn' brooder onvergeetbre vreugde vond .
Heel mijn kindschheid ging ten reije, ja f 'c was, op dien blijden dag,
Of ik war, na jaren fcheidens, een geliefden vriend herzag ;
Dankbaar dachc ik aan al 't goede, dat ik daar als kind ontving ;
'k Was, in al die oogenblikken, zalig door herinnering :
Elke kleinigheid was dierbaar, waarnaar't oog nieuwsgierig drong.
Zelfs de fpijker aan de flaldeur, waar mijn vlieger eens aan bong .
Alles, wat aan 't jeugdig levern de onbezorgdfle vreugd kon bicn,
j Iogt ik daar. nog eens gevoelen , in 't onfchatbaar wederzien .
W aar mij 't noodlot ook moog' voeren, ver van huis en vaderiand,
Blijft de liefde voor dat plekje(n) altijd in mijn hart geplant .
Waar ik ga, voer ik die liefde in 't erkentiijk harte mee ;
Zij verzelt mij op mijn paden, en vo!gt me op mijn legerftee .
F 3
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,&Is delIaapop donzen_wieken't

moedeiioQft(d) in .auimrihg first,
Q-! do droom ik van die dagen, ben en fpeel op Zeldenrust.
Waar u}j 't noodlot ook moog voeren , o I dat droombeeld blij ft
mij bij ,
la! 't herdenken van mijn kindsc-hheid blijft het hoogst genot voor
mij .
k Zie ze wear die biijde dagen, 'k denk met vreugd nog aan then
fond,
Ten ik in den trouwflenleidsman. ook den besten vader vond .
Nimmer heb 1k ondervonden, dat ik op miju jeugdig pad,
Bij 't beloonen, bij 'r befraffen, pier teen' eigen vader had :
'k Heb aan hem wel niet to danken 't o .nvrijwillig levenslicht ;
Maar al 't geen ik had en no- heb , was en ben ik hem verpligt .
'k`Zal hem altijd dankbaar wezen voor al 't geen dathij mij gaf,
Voor zijn zorgen , voox zij n goedheid , voor zijn prijzen, voor zijn
fraf ;
Nooit herdenkt miju geest die liefde, of lij gloeit met dubble
kracht;
Ja ! zoo langmijn hart zal kloppen , zij miju dank hem toegebragtt
Dierbare ouderlijke woning! gij hergeeft mij 't Tang vetle>sn ;
Beelden van genoten-vreugde zweven, dartlen om mij been- :
't Onbezorgd en vrolijk fpelen van 'c eenvopdig, fchuldloos kind ;
't Onbefemd vermaak van 't knaapje , dat in wisfing vreugde vindt ;
°t Meer befchaafd genot des jonglings , die aan elkep wensch zich
hecht,
En our d1ken (land des levens onvergankbre bloemen vlecht :
Al dat zoet, dat rein genieten fort nog blijdfchap in het hart ;
hat herinren geeft.mij laafnis, flompt zelfs d'angel van de_fmart .
Ik herleef weir bij 't gedenken aan dat kinderlijk, getiot .;
Ik verpeet bij die tafreelen 't rustloos wentlen van net lot .
Als miju geest,in zoete droomen,we8r dooruw vertrekken zweeft,
Dan is 't even of't verleden mij 't vervlogen heil hergeeft .
'k Zie dan wear dat huislijkleven, waarbij't hart zoo veel genoot,
Waarbij 't kipderlijk gevoelen zich voor efke deugd outfloot .
'k Mogt in u het voorregt f1naken , d'onwaardeerbren kind erfchat ,
Dat ik in een' dierbren broeder ook een' blijden fpeelnoot had .
Ja ! met hem was 't jeugdig leven voor ons beiden niet dan fpel ;
Wat mijn losheid fours verzuimde , maakte wedr zijn voorzorg wel ;
Toen reeds gloeide't kinderharte van de opregtfe broedertrouw,
En voorfpelde 't ouderharte, wat zij eenmaal worden zou .
At
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Al dot jeugdig rustloos woelen, at die fpelen mij zoo waard,
Zijn voor mij nog dlerbaar kleinood, waarop't oog met blijdfchap
flaart .
O! 't .herinren van de kindschheid geeft can't manlijk hart nog
vreugd ;
Zaligbij, die niet moet .blozen voor de beeldtnis van zijnjeugdI
Gedachten .bij bet Examen der Stalls Irmenfthelen I8I r .
Lief gedicht,, in tienregehge c9upletten van afwisfelende,
jet zeer lange regels , regt vloejeud en vert}andig, wst de
~edachxeu aaAgaat. Ligt zeuden we ens, derhalve, verwanderen over best vroege iaartal, zoo de uitvoerigheid, de Woogdenrijkheid, ans niec eenigerlnate terugbragt . l3eknopte zaakrijkheid is, bib allen opzetielijk aangebaagtenzwaer, een vowmaw kenteeken van den geoefenden, giooten Dichtw . .
Troost, 1812 . Eeu kloin flukje, dot ons nog ineex alai
bevallen, zoo la et algarneen flotwoord op iedere afd eliiag
volkomener taste .
Nag een pear coupletten 4iejde en VWeftdjchap ,181 a ; en dan• :
4an mijue Vrouw, eg karsn verjaardag, 131 .5 . Mac apgeiuengder toe flouring hebben wij nog ulets in dezen buniitl
gelezen . Het is niet hoog geftemd, niet SehlUeaeud van beetden en figuren .; maar eetivoudigheid, waarlieid, en waardigheid der gedaehten, pawn zich can gep th .eid der ivgordeu ;
Ws een fraai lit haam In een kleed, dat, zonder iets o CttolWigzs, ecll.ten &riek£ahen zwier, slaeutia on [mask, done ken .
inen . Moge et,yues zaodanigs volgeti!
()nze 1{ren aker, i8ai . Eene a$rdge en itichitelijke fpeling
van bet verituft. bier en door, eclater, door sea. 15ulp&k$n,
to meer dau zwakkeu, regel ontliiecd ; b . 3r. k# den beedladr
eons zoo ,(dimmer,
Net 1Vfeisje, iaaa . Mooi moor, naar ans gevoel, do millgeoefende hand eog verradende .
De Wijn , 181,3 . Ben aarldig fukje.
Kinderlijke Eeni'oudigheid, 1813 .
Allerliefsi .l ©nze 6eaige
vraag zou zjjn, of de inleiding, in hit aerf1e coupl t, wet
bfijkbaar paste voor bet verhaal? of her, b . Y., niet beret
zou geweeest zjju, zoo zij eene opheldering bevatte van bet
flot, als zinfpelende op de ontwaking in de eeuwigheid?
Hat fkidebdoempf . Ben heidebloenl .pje ; fchoonheid, aan
welke alleen de uiterfte befchaving of kweeking ontbreekt .
llan n, H. $1.1J U1, p zijpen jaardag, 1815 . Hier is onze
F 4
Dich-
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Dichter wederom op zijne plaats : bet hart fpreekt de een ..
voudige taal der waarheid. Hoe juist en verilandig is de aanhef
Tuichen bij 't vergaan ? Hoe gepast de keuze, om
jechrer vreugde in de dankbaarheid, dankbaarheid in de berin .
nering, de herinnerihg voorall des kindfchen Ieefcijds to zoeken, broederlijk doorgebragt! In de vitvoering vinden wij
.den Dichter der Herinnering weer ; doch die zich bier in een
enkel fraai beeld wikkelt , ett - dartelena -- roert en flicht.
Opvoeding, 1312 . De eerfle drie coupleteen zijn fraai, maar
to tang voor eene inleidittg, en de overgang inzonderheid Met
gelnkkig : bet verband tusfehen de beide deelen mist.
Na een drietal aardige flukjes volgt een LViegezang, 18i5,
die ons mede uitnem.end wel heaft behaagd ; en-daarnx
Bruidstranen, x8r6 . Mer weednm, met diepen weedom 11.
zen wij dir voortreffelijk ftukje . Ach ! bet bruidje had maar at
re veer rederr tot tranen. Doch, dit doer tot de beoordeeling
wets . Die kan flier anders dan allerguntligst zijn bij ieder,
.die gevoel en finaair bezit, zuiver vernufr, hartelijkh .eid en
wijaheid weet to fehatcen . Her is doorgnans vloeljend gedichtt ;
ij kieine vlekjes t&illeu wij flier flitfiean ; alleen nijgen voor
Ij
rzeigen is eene taalfout.
Poor- en Tcgenfpovd, 1312 , befluit dir gedeelte , en beflult
bet op eene waardige wsjze , als mrt eene gouden fprett'r .
Tim= volgen Yadae*ndfche Gedichten, en wel vooreerse
braide aan den Sostvereinen Yorst, enz . door Felix Met'-itis.
31 Maart 19-14 las de Dic!iter dir lark aan de Vorflelijke Fa1n!lie vaor, bij Hoogstcterzelver minzaam bezoek der genoemde Mantfchappij . Wij dtirven bet der platfe en den roe.
hoorderen waardtg hoetnea .
K L JfN bel<ooft' nlet to zulfen
vleijen -- de Dichters beloven dir ligt - maarltfjhottdtwoord,
en dir doev zijner bekwaainheid zoo wel als zijn hart eere
Wij weten niet, war hij gepasters, war hij waardigers
aan .
kon zeggen, als woordvoerder der Eere van de Eere der Hol.iandfche Steden. Hoedanig de gedachten, zoodanig is oolc
bet Weed, waarop de aesthetifche fchuijer flechts enkele,teer
kleine nopjes, zoo als, misfchien, aan het haste ontglijt,
en bet blusfchen van den gloed door rctukwerk, vindt weg to
vegeu .
plan mijne Yrienden, op den laatflen dag van her jaar
1314, geeft wederom blijk van 's mans liefde voor zijne kinderjaren, wier ernflig fpelen, wier geost en kracht door hem
al-
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altijd con amore, en dus gelukkig, worden geteekend . Voorts
bewijst bet nfet minder voor zijne echt-vadtandfehe gezindheid . En ook wdl hem, die zich onder 's mans vrien- .
den mag rekenen ! - Her wdordje rinkinken, van den beker der vreugde, bevreemd-de ons .
Eerinnering aan 16 Nov . 1813, Vervaardigd in Ih5, iL
blijkbaar her uitvloelfel des harte, miet zoo als bet in den
beginne bruit en fchuimt, maar header, bezadigd en
in
eon woord, bet is een fttikje, dat, bij al zijne eenvoudigheid, den grootften Dichter tot eere zou verftrekken . Het
komt ons voor, dat de flerke zijde van den Ileer 11 LIJ Iv
zich in dezen bundel duidelijk kenmerkt. Wij hoorden hem
eenmaal onzen T I n U L L u s noemen ; en gewisfelijk, bet zachto , natuur en waarheid , liefde in den algemeenften eu
reinften zin des woords, kenmerken zijne beste fcnkken . Laten anderen hoog vliegen en diep delven ; Gij , waardige man,
blijf den kleinen gelijk in nederige eenvoudigheid! Wij zien,
hoe zeer uw hart u tot hen trekt ; welaan, laten ze uwe
voorbeelden zijn!
Het Oranjeknt, 1814, is heel lief .
4anntoediging, 5 April .ISIS
Wij hebben in der tijd van
ecn aantal hf'apenkreten enz . verfiag gedaan , en daaronder enkelen vervuld bevonden met zoo veal gloed en kracht , tits
ons zelden dichtftuk voorkwam . Of deze 4anmoediging toen
oak reeds gedrukt zij geweest, herinneren wij ons niet . Maar
-its ilannioediging, en niet Wapenkreet, handhaaft zij Karen
rang onder de voortreffelijke vaderlandfche ttukken . Inde :daad, deze en andere werkftukken van x L IJ rI, in lateren tied
vervaardigd, hebben iets geacheveerds, indien wij dit kunstwoord eenmaal van de fchilders mogen leenen, dat wlj in de
vroegeren misfen . Doch, het komt ons voor, Inede daaraan
toe to fchrijven to zijn, dat ooze Dichter zelf meer zijne
xegte plants, en den Loon, die hem voegt, leers kenner .
Krachtig wet en warm weet bij zijne tafereelen to malen ;
maar dat ftoute, geweldige, blakende, welk wij bij nI1 .D E R D IJ It , H E L M E R s en anderen vinden, is geen gefchikt
model voor zijn penfeel . Daarentegen is hij zinrijk, gevoe .
fig en keurig ; en ftaat dit, bij langeren leeftijd, then God
hem gunne! Inisfchien in eerie mate to worden, welke hem
met de grootfle meesters van vroegeren en lateren tijd op
Belle rij plaatsr .
Eene hiuderlijke taalf'out, dock zonder
be-
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bedoeling voor bet rfjm, vonden wij 41 . 197, reg. 3 van
end . ; drijgt voor dreigt .
Het flog maakt De Verfaardag van den Kroonprins, b Dec.
1815, in een tweeentwintigtal vierregelige coupletjes . Le.
'vendig ery opgewekt,, gelijk bet onderwerp medebrengt, be1iaagt dic ftukje ongemeen. Voor Fransch geboefte en dergelijlte zou, echter, ligt iemand een ander woord willen ; to
Ineer, dear zulks hard en ongemakkelijk in de uitfpraak is .
In bet volgende coupletje werpt hij Dog een blik op zUne
lievelingen . (Ei zeg, KLIJN! hebt gij nog nooit beproefd,
of gij ook een tweede v A N A L P 11 E N voor hen kondet worden?)
Komt, kinders! zeg u welgemoed
Bij koek en fpeelgoed nedr :
Had de Erfprins Diet gewaagd ziju bloed,
Sint-Niklaas gaf Diet meer .
o, Moge de doorluchtige Vorst, ook in vrede, Reeds zijn
als St . Nikolaas, die vreugde in alle httizen brengt! Amen .
Hier meenden wij to eindigen . Doch, wij bebben nog Been
woord gezegd van de welgeftelde en gepaste Voorrede, in
welke de Dichter zelf de jaartailen , ais eene foort van niaatitaf der dichterlijke waarde, ons doer opmerken ; en van dd
dichtmatige Opdr2gt aan zijne Moeder, welke wij, ook als
een benedicat voor de onlangs overledene, wel gaarne geheel
zouden geplaatst hebben, bijaldien de lengte van dig verfiag
en van bet gegeven ftaal ons Diet verpligteden, bier of to
breken .

U . D. quondam Prat .
toris cet. Epanorthotica Epistola ad celeberrimum Ancecesforem JOANNEM MELCHIOREM REMPERUM, de
mtatis rostra' fatis cet . disputantem . Accedit Anonymi Ser.
mo, fuam propriam fapientiam jactantes, novantes Batavos
peritringens. Groningx, Ultrajecti, Amilelodami, et pas .
iim . 8vo . f :-II- :

TACONTS ABRAfIAMI SYPXES, J .

Indien deze man waaracbtig

TACO ABRAHAM sYPKE9

beet,
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beet, zoo als hij zegt, dan annonceren wij bier de Opera
crania Van TACO ABRAHAM s Y P g,E S . Woont hij ter plaatfe, waar hij zijne Opera heeft laten drukken, dan woont hij
to Groningen, to AIufterdam, to Utrecht en to pas/Im : dat
is to zeggen, bij woont nergens ; hij is een Nomade, een
zwerver:, cen aanklager, gelijk de Satan in bee boek, Job
genaamd . Daar wij echter twijfelen, of er wel ooic iemand
geboren is, wiens naam is T . A . s Y P E E s, zoo willen wij
met dezen deer eels woordje wisfelen, dat heilig tusfchen
ons beiden blijft en voor den lezer Abracadabra zai zijn . Wij
getooven dan, Mijn Heer S Y P E E S, dat gij niet s Y P H E$
ja!rdcensGijglktaswedrupn
beet, maar
len water op iemand, dien wij kennen, maar wiens naam ons
vu uiet to binnen fchiet . la, die e igen-names. to onthouden,
dat is kerelswerk . Recenfent zit er altijd med . Het is zoo
wat een naam nit de botanie : maar of bet leliet, en of fret
roost, en of bet angeliert, en of bet zonnebloemt? dat is
ons nu wat ontfchoten . Maar zie bier bet fignalewent . Hij
woont niet to Amfferdam, niet to Groningen, niet to Utrecht,
uiet to pasfim : maar hij woont in eene ftad, gelegen tusfchen Oegstgeest en Leyderdorp .
Hij is een fatfoenliik
man, maar extraordinair mager . Hij draagr een ftaart in
bet hair : of bet eigen bear is, of een pruik, dat zou Recer .
Lent op zijn confcientie niet durven verklaren, noch dear een
mes om willen trekken. Hij is van zijn !even geweest S . to
11 . Hij heeft ook willen worden T . D . to D . Then deze
vleer
ig niet opging, heeft hij in gremmen moede Jar-en drul ;
ken
' zijn C . E . Dit ellendig produkt regtveardigde de mislukking van zijn oogmerlt, en hetgeen hij federt gepra:steerd
beefs, ja, dat kan nog al door den beugel, zoo men er
llechts den varm en de anaterie aftrekt. Maar genoeg parti.
cularia! Gij zult misfchien denken, Mijn Heer s Y P r; a s f
dat wij gek zijn . Nu ja, dat zijn wij ook wel eens een beer_
je,. Mar, onder ons gezegd, gij hebt bet buskruid ook niet
uirgevonden . En om u to toonen, dat wij ook wel eens in
ernst kunnen fpreken, zoo heffen wij aldus onze fpreuke aan :
Fen obfcurant, bang als eeu wezel, die zijnen naam niet
durft noemen, die zelfs den Inoed niet heeft om ons de
drukpers to wiizen, die hij met zijn kladfchrift hezoedeld
heeft, zulk een obfcurant tast bier met naam en toenaain
eenen man 1,181 1, air It E M P E R , die voor vrijheid en vederland
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land en o R A N J E met zijn kop gefpeeld heeft ; die, fchooti
de gelukkigfle hilisvader en door gale en kroost aangebeden,
bet algemeen belang boven de teederfle betrekkingen heeft
kunnen flellen ; die, zonder bejag van eereposten, tot den
fehooc van zijn gezin en de beoefening der letteren is wedergekeerd ; die in zijne voortreffelijke Redevoeriug mannelijke
waarheden heeft gepredikt, aller behartiging waardig ; en die
2ich tot op dezen dig in bet vertrouwen des Konings heeft
gehandhaafd, terwiji voor heethoofden, als TACO ABRAHAM S Y P K E S, in weerwil van alle hunne Opdragten, bet
oor van den besten Monarch gelloten blijft . - Vergt van
ons geene recenfie, Lezers! Wilt gij de groote font van
K E M P E R weten? Hij is to gematigd! En nu kunt gij allen
zelve recenferen . Wij willen den naam va11 K E M P E R niet
bevlekken door een parallel to trekken tusfchen hem en dezen onedelmoedigen aanvaller . De fentitnenten van K E M P E R
zijn de gevoelens van alle braved en verfiandigen . Lant TAco bet fysteina zelf aentasten ; mnar hij fpare eenen man,
die naast de VAN DER DUINS ell HOOGENDOPPEN e0110
eervolle plants verdient in de gefchiedrol van Ne6rlands vet .
losing . Alles is bier melaatsch . De Opdragt aan de Heeren
VAN DER D U I N en H O O G E N D O R P noemen wij een fchandfluk, waarin de ondeugendheid van TACO allerwegen doorflraalt . Wac zullen wij van bet Latijn zeggen? Het is net
zoo, als bet Latijn van then mageren man tusfchen Leyderdorp en Oegstgeest ; dat is to zeggen, door en door
flecht . Voorts zegt TACO, dat hij een Buiten heeft, dat hij
~~~evxo,ria, Vergezigt, wil noemen : wij verklaren hem voor
pow,y, bijziende, zoo wel in bet phyfieke als in bet moreie . Nu, dat recenfdren is een kruis! Het boekje Van TACO
heeft ons een geheelen avond gekost . Laic de Redacteur
ons eens weer zulk een fink op bet dak zenden! Het gnat,
zonder vorm van proces, naar eene plaacs, unde negant redire
quemquam.

BOEKBESCHO UWING.
Sleutel van de verborgenheid der laatfle tijden, of de
zegepraal des Christendoms over alle volken der aarde . Door H . N ii s E . Te Rotterdam , gedrukt voor
rekening van den 1lutheur, bij N . Cornel . do . 1817.
pa de Schepping 5998 . In gr . 8vo. 39o BI. Bij Inteekening f 3- : :
'Jet afbeeldfel van dezen Sleutelmaker N u s E toont
ons den man, zoo als hij niet alleen voor zich, maar
voor alien, die de waarheid en wetenfchap zoeken, arbeidt ; en bet jaar 1824 zal beflisfen, of men hem een ftandbeeld oprigten moot ! Op de Erasmus -markt
dan, zouden wij mcenen, zoo maar niet de fchim van
den grooten Rotterdammer zich beleedigd kon rekenen,
den Schrijver in zijne nabijheid to zien, die zich, volgens eigen getuigenis, bl . 158 , bij voorkeur bezig hield
met bet maker van aanteekeningen op zood-anige plaatfen der H . Schrift, die geene Jlrekking hebben tot onderwijs in de waarheden des geloofs, noch tot aanvuring
van het vertrouwen op God, noch tot voorfchriften van
ons zedelijk gedrag ; waarvan dan echter de voorrede
kan uitgezonderd worden, als waarin hij de echtheij
van 1 10 . V : 7 . beweert en betoogt : zoodat wij waartijk bier vonden, hetgeen wij nergens meer en nergens
minder verwacht hadden, dan bier.
fet eerite deel dezes werks is minder uitlegkundig ;
alleen geeft de verklaring der H . Schrift, dat an "lag
5ij den Heer is als duizend jaren, en duizend jaren alt
Mn dag , den zekeren waarborg voor des Schrijvers here .
tiening! En die nu lust en tijd heeft, meer dan wij,
:ot zoodanige tijdreken- en fterrekundige nafporingen,
,can zich door den Schrijver in bet werk zelve later onierrigten, hoe dit loopende jaar juist bet 599811e na de
chepping der wereld is, en het ware en eigenlijke tijds~
cT
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begin van alle dingen is geweest de Ode dag der maand
Thisri, overeenkomende met onzen 22ften September,
en wel op het midden van dien dag, dat is, des mid*
lags ten iz ure ; dat de geboortedag van onzen Heiland , de 25fte December, juist op zondag is ingevallen, en , waar de lezers dezes books wel het meest naar
zullen benieuwd zijn , dat wij van den afloop des tijds
en de voleinding der wereld nog verwijderd ziin eenen
omvang van 1o51 jaren ; terwiji Been eerbiediger der
H. Schrift zich behoeft to laden affchrikken door de
verklaring van Jezus , dat van dien dag en die ure niemand weet , daar een jaar uit 365 dagen of 8760 uren
beftaat, en men dus zeer wel het jaar, zonder daarom
den dag of het uur, kan berekenen ; noch ook daardoor, dat bet den Discipelen niet toekwam, de tijden en
de /londen to weten , die de Fader in zijne eigene magt
gejleld heeft, daar de Apostelen, die het E vangelie
moesten prediken, zoo veel ledigen tijd niet hadden,
als de Heer w ii s E , tot bemoeijingen , die zoo veel arbeids , kunde en navorfchens vereifchen : en waarom
zou ook de Heer N u s E niet mogen weten, hetgeen den
Apostelen niet toekwam to weten?
Maar nicer voor alle man, en alzoo met meer gezetten ernst to lezen, is bet tweede deel van dit werk ; en
dit to doers, is inderdaad zaak, indien wij niet de verontwaardiging willen op ons laden , die de Schrijver duidelijk
toont to voelen voor zekeren Kerkleeraar , die den Flee.
re N ii s E vermetel durfde vragen : Denkt gij , dat God
bij de openbaringen, aan ,7oannes gegeven, ow de Franfehe omwenteling gedacht hebbe? Deze vraag heeft hem
dan fchrikkelijk geergerd ; hij komt er bij herhaling op,
en geeft niet duister to kennen, dat deze vrager door
eene valschgenaamde wijsgeerte is vervoerd, of uit de
fchriften van „ den beruchten v 0 L T A I R E, dien be .
faamden Godverzaker," moet geput hebben . Dan, wij
moeten het er op wagen, en hebben, gehjk N fl s E van
de Apostelen vermoedt, inderdaad geenen tijd, en geenen lust ook, tot 's mans liefhebberijen, en in ons
oog
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oog grootendeels onvruchtbare onderzoekingen ; alhoewel wii de Profetifche fchriften des 0 . V . en ook de
Openbaring van Joannes, hoe duister dan ook in fommige opzigten, ongaarne uit onzen J ijbel zouden misfen ; en vergenoegen ons met eenige ftalen op to ge •
ven der fotfommen van 's mans uitlegkundige oefe .
fling .
N A P O L E O N heeft eenen arend met hangende vler .
ken in zijne wapens ten voorfchijn gehragt , en is dus
de arend, in bet boek der Openbaringen, die door het
midden des kernels, d. i. de Kerk, vloog. De fprinkhanen uit den put des afgronds zijn de Franfche Filozofen
enz . , en reeds in j o $ L I en II is van dezen en van den
val en ballingfchap van NAPOLEON geprofeteerd ; zie
vs. 2o . Ik zal then van het Noorden, namelijk N A P 0ver van u verdrijven ; ik zal he'm wegdrijven
naaar cen woest en ongebaand land ; zijn voorfle, zijne
eerlle ballingfchap naar Elba, naar de Oostzee, en zija
sinde, zijne tweede ballingfchap , naar de uiterfle zee,
L E 0 N,

6vaar hij zich nu bevindt op St . Helena .
0 P E N B . IX : i . De fear, die van den hemel op de
iarde viel, is de Abt s 1 E ij E s , die den 23 Julij 1789
le regten van den mensch , beftaande in vrijhcid en ge'ijkheid, aan de Nationale vergadering overhandigde,
t . i . den fleutel van den put des afgronds ; en er kwaui
lit lien put een rook op, gelijk de rook van eenen groo .
en oven , die de zon, de leer van bet Evangelic , veriuisterde ; en de fprfnkhanen, uit dien put opgekomen,
rs . 3, zijn de fekten des ongeloofs . Dit had ook reeds
o e L gezegd , en dit moet NB . d e Joden overtuigen ,
tat bet N . zoo wel als bet 0 . Verbond Gods woord is .
De groote roode draak, OPEN B . XII : 3, 4, zijn de
Jakobijnen, met hunne rooden mutfen . Die draak
naakt, onder bet zinnebeeld van zeven hoofden en Lien
ioornen, in den Raad der Vijfhonderden bet Fransch
i`akobijnsch befIuur uit, dat de vrouw in barensnood (de
perk van Frankrijk) vervolgde, en XIII : 4 . zijn' troon
n magt overgaf aan bet BEEST, d. i. NAPOLEON .
G 2
De

De doodelijke wonde, aan het Beest toegebragt, doelt
op Spanje ; maar door de geboorie van den zoogcnoemden Koning van Rome werd die wonde genezen . Het
getal 666 wijSt N A P O L E ON aan ; tel maar, Lezer ! A
is i, B 2, e g enz . en lees dan : NAPOLEON, Empereur des Franpais, Rd d'Italia,Protecteur de la Confederation du Rhin ; dit nlerkteeken des Beestes droeg
ieder aan bet voorhoofd of in de regter hand, immers de
fchippers en reizigers, zee- en kriigslied .en, op de gewone patenten, paspoorten en certificates.
Wilt gij nog meer, Lezer? H A BA K . III moet men
lezen met de LXX (want zoo lezen ook twee R . Cath .
Misboeken) : Heere! gij zult gekend worden in het midden van twee dieren, N A P O L E O N en bet Franseh Gouverntmmnt ; en dit doelt op de gebeurtenisfen bij den togs
in Rusland . Soortgelijke duideliike en gezonde verklaringen geeft N ii s E ook aan den Profeet M I C H A, VII .
en H A B A K . III , nog eens en uitvoerig aan j o e L I en
II . verge] . Met A M o s 1-IX ; en is bet gevangennemen
van den Paus almede niet vergeten ; trouwens geheel
j E s . XXXIV voorfpelt de Franfche omwenteling ; Hoofdiluk XXXII behelst de komst van Koning L o D E W IJ tt
n E N XVIII tot den troop ; en Hoofdft . XXXI foreekt
van T-I D R A T en N E Y, benevens den val van N A P 0Ook de Profeet D A N I Z L heeft er niet van
LEON .
gezwegen ; en men lette vooral op de curieufe bereke •
ning, hoe precife die voorzegging uitkomt op den 5dej&
of bet begin van den 6den Aug ., de dag, waarop NAPOLEON in ISt5 aan boord van de Northumberland
naar St . Helena onder zeil ging!
En nu het nog toekomende ? Ach , Lezers ! verfchoont
ons, en vergenoegt u met het berigt, dat de voorfpel .
lingen van N ii s E volftrekt op eene gelijke uitlegging
der Profeten, als waarvan wij ftalen gaven, gegrond
ziin, en dat, offchoon er dan nog vrij wat vreesfelijks
en akeligs voorvallen moet, alles toch fpoedig afloopt
en goed uitkomt, daar w1i reeds Ao . 1824 alles to bo.
Yen zijn ; want dan zijn wij aan den grooten dag des
Hee-

11 eeren,het duizendjarig rijk,wanneer alles zoo goed,
zoo rustig, zoo zalig zal wezen . Maar vooraf, ja! zie
het in bet book, wordt bet naar en akelig ; echter zal
er v66r I8 I9 , verzekert N ii S E , niets bijzonder merkwaardigs gebeuren .
Wij gingen 66ne gewigtige bijzonderheid voorbij : Paus
PIUS DE VII IS JOANNES DE DOOPER . - Neen!
lateen wij bet w61 ze!gen :JOANNES D E DOOPER Was
wet de E L I A s , dien de j1oden verwachtten , maar niet,
lien de Profeten beloofd hadden ; en j E z u s heeft gezegd,
men kon hot toen zoo wel aannemen , dat j 0 A N N E s de,
L I A S was ; maar die EL I A s, die at gekomen was,
!n dien zii niet gekend hadden, is niet die, van wien
le Zaligmaker zeide : Hij zal komen, en alles her/lellen.
aoe kon men ouk zoo onnoozel denken ! Hoe kon j oN N E s de Kerk herftellen , die j E z u s eerst na den
ijd van J o A N N E S ftichten zou ? Maar P I U S D E VII
s bet, en zal dat doen . Vraagt gij bewijs? Hij heeft
miners den Ban tegen NAPOLEON en zijne aanhan;ers uitgefproken ? en dezen Ban heeft de Protect M AA C H I A S aan de komst van E L I A S verbonden !
Alle deze nieuwerwetfche vreemde wetenfchap en
vijsheid beefs men, buiten inteekening, voor den fpotirijs van f 4- 10 - : ; en echter zouden wij zeer betwijfeen , of de geleerde w u s E , voor de werken , die hij
ns nog toedenkt , wet gemakkelijk eenen drukker vinen zou, zoo ons de aanzienlijke lijst van veel meer
an zevenhonderd inteekenaren (waarvan de meesten,
Is wij w61 zien, Rotterdammers zijn) daaromtrent niet
er stftelde, als fttekkende tot een alles afdoend beiijs, dat men, in Rotterdam vooral ook, in deze foort
an calculation en interpretation nog al fmaak vindt .

LEERREDENEN BIJ HET DERDE EEUWFEEST DER
HERVORMING .

lo . S . Het derde Eeuwfeest van de dierkhervorming,
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gcvierd to Loasdulnen, door j A N V A N E Y K, Prsdikant aldaar . In 's Gravenhage, bij de Erve J.

Thierrii en C . Melifing en Zoon . 1817. In gr . Svo .
41 Bl- f :-9- :

G

eli,ik -de Hervarmers toen den flrijd aanbonden tegen
bet Biigeloof, alr(,o willen wij nu ons wapenen tegen he$
Ongeloof en de Ongodsdien/ligheid, welke in onze dagen
de Hervorming misvormt, en den geopenbaarden Godsdienst de hartader dreigt of to fleken . Dit clot der etr-

Rle reds van den Eerw . V A N E Y K , en bier en daar nog
een foortgelijk woord , heeft ons niet gehinderd. Zoodanige wenken voegen wel ; en over bet geheel heeft
deze Kerkleeraar de Feestviering zeer doeltnatig inge.rigt, to regt begrijpende, dat bij thans meer tot Lerdan wel tot Leer-dienst geroepen werd . De tekst voor
de Redevoering, des morgens, over de uitnemendewaardij der Kerkhervorrning, P s . LXXXIX : 16, en die voor
de Opwekking tot verheerlij king van God daarover , j o R
XXXVI : 24a , dienen enkel tot motto . De Leeraar hield
zijne Gemeente, derzelver kunde en vatbaarheid, bijzonder op bet oog ; was vooral bedacht, om den Roomschgezinden niet to ergeren ; en zijn toon is eenvoudig en
bartelijk . Op de fpeliing is bier en daar wel jets aan
to merken , en op bet dan en als fchiint de Eerw . v A N
E Y x ook niet vast . \Vat den inhoud betreft : in de
bistorifche rede zegt bij, 1) wat Kerkhervorming zij,
n) hoe de bedoelde zich heeft toegedragen, en 3) toont
derzelver uitnemende waardij . Wij vonden, wet de
gefchiedenis betreft, flechts deze nlisfielling : dat L UT E R 31 Oct . 1517 let f chrift van den Paus openlijk
zou verbrand hebben . Dit is :,.oo niet ; hij deed toen,
door bet aanflaan zijner ffillingen, zijnen vroegeren,
hoewel beflisfenden, flap ( f') . Ook zonden wii den
7J'art(*) Na de inzet:di :g dezer Rccen ic, ontving de Redacteur
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Wartburg, waar 1 3 zivnen Bijbel begon, liever zijn
Pathinos,, met zijne eigene woorden, dan wel den
kerker genoemd hebben .

De namiddag was voor Feesrzangen beftemd . Deze
Gezangen zijn eenvoudig en goed, door den Leeraar
zelven vervaardigd, en wel voor en op verzoek van de
Gemeenre van Westzaandam, maar nu ook in 's mans
eigeiie Gemeenre gebezigd . Zeer kort, en naar den
inhoud der beurtzangen gerigt, zijn de toefpraken ,
waarmede dezelve werden afgewisfeld . Ziet bier bet
beloop : I) De herhaalde herinnering,, dat de Hervorming Gods werk is . 2) De aanvankelijke grootmaking
van dat werk Gods in dit uur . 3) Idet dankbaar voo!nemen, om de Hervorming in waardo to houden . 4)
De hartelijke wensch, om haar oogmerk to bevorderen .
Her blijkt alzo , dat her Fe st bij dez Dorpge
m.eente regt lief en doelmatig gevierd is .,
No . 9 . Leer,:ede, over de gefchicdenis en de hooge waarde der gezegende Kerkhervorfping ; haar aanleiding

van 11I A T T H . IV : 16a . Door P r T R U S VAN RA ,
D E N, Predikant der Ilervormde Gemeente to Breda,
Te Am/terdam, bij W .

Brave . 1. 817-

In gr . 8vo,

36 Bl . f :-io- :

Ic ortheid in flijl en uitdrukking fchiint juist de zaak
van den Eerw . V A N P, ADEN niet to zijn , wiens arbeid
overigens lezenswaardig is . Het eerfle deel zijner rede
geeft de gefchiedenis ; het tweede de hooge waarde der
Hervorming op : (gezuiverde kennis van God en Godsdienst, - verbetering van den uitwendigen eerdienst,
bevordering van deugd, - herfltel der regten van de
btirgerlijke magt, - Christelijke vrijheld .) Her derde
dringt
tear een fchrijven van den Eerw. VAN E Y tt , Ilrekkende om
dezen reeds door heinzeiven ontdekten misiag to verbateren ;
en dient deze aanteekening alzoo, om zuiks, overeenkomfi ;;
des Schrijvers verzoek, den Lezer to melden .
G 4
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dringt op de verpligting : om nooit dirtijdftip to vergeten, - aan de waarde der Hervorming te beantwoorden, -- en tot liefde jegens andersdenkenden . Onder
aan de bladzijden zijn doze en gene aanteekeningen gevoegd van inter- of minder belang .
No.

Leerrede op het derde Eeuwfeest der Kerkhervorming, met Aanteekeningen . Door j . J . S C H 0 LT E N , Predikant te . Breda . Te .4mflerdam, bij W.
Brave, en to Breda, bij W. van Bergen en Comp.
i S 17 . In gr. 8vo . 46 Bl . f : - I I 1o .

O

P E N E . III : I Ib ziet daar den tekst, en bet Joel
onze verpligting, om den zegen der Hervorming to bewaren en moedig to handhaven. I . Die zegen beveelt

bare bewaring en hand-having ; want die zegen beitaat
in godsdienftige verlichting, zedelijke verbetering, en
ware godzaligheid . 2 . De herinneringen, welke zij verwekt , moedigen er ons toe aan : herinneringen aan God,
aan de Hervormers, aan onze Vaderen . 3 . Gunftige
verfchijnfelen verzekeren ons bet gelukkigst gev'olg ;
deze zijn : de immer voortftrevende geest van godsdienflige verlichting ; de meet en meer werkende kracht der
Christelijke verdraagzaamheid ; de algemeene vestiging
van Bijbelgenootfchappen . - 'Vie kent den lofwaardigen prediktrant van den Eerw . S C H o L T E N niet ? De Aanteekeningen zijn lezenswaardig, en derzelver inboud wordt door aanwijzing der bronnen genoegzaam
gewaarborgd .
No. ix . Leerrede, gehouden voor de Protestantfche
Gemeente van Zutphen, bij de viering van het derde
Eeuwfeest der Hervorming ; door G . D E S E R I E R E,
Predikant bij de Walfche Hervorwde Gemeente aldaar . Te Zutphen, bij 11 . C . A. Thicine . 1 3 1 7IN gr. 8vo . 45 Bl. f : - 8 - :

Len oordee),kundig Christelijk opftel, war jo . I: 5a .
I . Er

BIJ BET DERDE EEVWFEEST DER HERVORMING .

i. Er was duisternis op de wereld .

Q.

lot

Bij de Hervor-

in ng feheen licht in de duisternis : (de ware en heiligende zin van Jezus leer werd weder bekend .) 3 . Zoo
werd de Hcrvorming voor alle Christenen , en in bet
bijzonder voor ons , eene bron van rijken zegen . Daar
deze Leerrede de gefchiedenis moest opgeven, (en dit
doet zij lloofdzakelijk , ordelijk en goed) is hat laatile
fluk flechts kort, en fluit ongedwongen, met de verkondiging : Er is vergeving van alle onze zonden its
ha bloed van Christus .
No . 12 . Leerrede, bij gelegenheid der viering van bet
derde Eeuwfqst der Kerkhervorming ; door D . I .
VAN B R A N D E N B U R G H, Predikant to Delishayen . Te Rotterdam, bij M . Wijt . 1817 . In gr .
8vo . 58 Bl.

B ij bet afloopen van bet
Feest des avonds is deze
IV : 6. gehouden . Zij is wel

Leerrede over a c o R .
bewerkt . Ziet bier de hoofdftukken (een weinig bekort) : i . Er is groote gelijkvormigheid tusfchen de invoering van bet Evangelie en deszelfs herftel bij deHervorming . 2. Weldadig is derzelver invloed, niet alleen
op den Godsdienst, maar ook op de maatfchappelijke en
burgerlijke betrekkingen . 3 . Even moedig als onze voorvaders tegen bet bijgeloof, moeten wij ftrijden tegen
bet ongeloof 4. En met lietzelfde wapen, d . i. den
Bijbel .
Soortgelijken hinder, als wij bij No . 7 gevoelden, gaf
ons bier de opzettelijke opwekking tot den noodigen
fl•rijd tegen bet ongeloof niet : bier toch is de toon meer
waarfcbuwing ; daar had zij meer zoo lets van befchuldiging , ook voor de tot bet Feest vergaderde menigte.
Immers zoo werkte bet op ons gevoel . Dan , over her
geheel, zijn wij al fpoedig geraakt bij bet vermoeden,
dat men rede en wijsgeerte toch Inin of meer voor den
Christelijken Godsdienst gevaarlijk houdt ; daar wij ons
hoe larger hoe meer overtuigen, dat bet Christendom,
G 5
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en alzoo ook de Rervorming, inderdaad de triomf was
van echte zedelijke wijsgeerte en gezond verffand, en
dat her alleen eene trotfche, zich to veel aanmatigende,
valfche wijsgeerte, en alzoo waanwijsheid is, welke de
echte Christusleer niet verdragen kan .
Beknopt Gefchiedkrindig Tafereel der Hervorming, ook
in haren invloed op de Nederlandenbefchouwd . Een
Leesboek vooral voor Protestanten . Te dmflerdaw 1,
baj A. B . Saakes . IS 17- In gr. Svo. 153 Bl. f I - 5 - :

13 eknoptheid en naauwkeurigheid prijzen dit werkje
aan, hetwelk in eenen goeden ftijl en onderhoudend
is gefchreven. Die zich de voorname en meest gewigtige gebeurtenisfen van deze belangrijke zaak wil herinneren of, daar nog weinig van wetende, er hoofdzakelijk mode Lekend verlangt to zijn, (en wij vertrouwen , velen hebben deze behoefte gevoeld , v66r , bij en
na het laatstgevierde Eeuwfeest) zal in dit klein gefchrift genoepame voldoening vinden . Her geeft eerst
ten kort overzigt van de gefchiedenis der Christelijke
kerk tot aan de zestiende eeuw ; dan meet uitvoerig
berigt van den loop der Hervorming in Duitschland,
door L U T E R, tot de inlevering der 4ugsburgfche Ge.
Ioofsbelijdenis ; voorts een gelijkfoortig nopens Zwitfer%and en Z W I N G L I U S, tot aan den dood van then
vaaardigen man ; aan her flot waarvan, in weinige bladzijden , het gewigt der Hervorming in cenige hoofdpunten wordt aangewezen . Her laatfte hoofdftuk, eindeIijk, is geheel gewijd aan den invloed dier gezegende gebeurtenis op Nederland, en den langdurigen worftelftrijd, tot de Unie van Utrecht .
De vele uitgegevene Leerredenen to dezer gelegenheid noodzaken ons, in her aanmelden van alles, war
de Hervorming betreft, kort to zijn ; en deze zullen
ook alreeds den leeslust tot dit en foortgelijke werkjes, waar men bet gefchiedkundige uitvoeriger kan nazien, hebben uitgelokt .
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Magazijn, toegewijd aan den geheelen onivang der Geneeskunde, enz . uitgegeven door e . A.
L . S A N D ER en G . H . W A C H T E R, P Z . hide Deel.
Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen. 1817 . In gr . 8vo.
398 131. f g- i4- :

I-VFWOupxzng .

1l it Magazijn verfchijnt , tegen de gewoonte van
andere geneeskandige tijdfchriften in ons vaderland,
vrij geregeld. Ondertusfchen fmart het ons, to moeten zeggen, dat de inhoud van dit deel verre is van zoo
belangrijk to zijn , als die der vorige . Hetzelve wordt,
voor meer dan de helft, opgevuld met geneeskundige
waarnemingen van den Heer J . D E B1t A U W, Med. Dr.
to Woerden, welke zeker verre zijn van alle belangrijkbeid to misfen, maar, van den anderen leant, algemeen
bekende ziekten met zulk eene vermoe1jende omflagtigheid befchrijven, den lezer met zoo vele nietsbeduidende geval etjes ophouden, dat men al ze r ve i ged
duld gebruikeii of al zeer weinig geneeskundige kennis
bezitten moet, om • de lezing van zulk eene menigte letteren to kunnen dooril'aan . De Schrijver zelf zegt, (bl .
no -i .) dat hij eon vijand is van zoodanige ziektehistorien, waarin de Geneesheer alles , wat hij zag, of bet
van beduidenis was of niet, of bet afweek van den gewonen regel of diet, of bet eenig licht voor de ziektekunde gaf, of de werking van een geneesmiddel ophelderde, of niet,even als een foldaat,die zijne bravoures vertelt,verhaalt, aan wie bet lezen wil . Maar, eilieve ! wat leerzaams inch kati bet verhaal van leer gewone
tusfchenpoozende koortfen , van eene alledaagfche borstontfi:eking, van herhaaide malen waargenomene en befchrevene gastrifche, rheumatifche en andere dergeli5ke
ziekten opleveren? Waarlijl: , wanneer wij in bet volgenl
deel een even u itvoerig verhaal van de negen overige maanden des jaars i8 i6 moeten ontvangen , zal dat deel wel voor
den
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den boekhandelaar gevuld, maar voor den lezer

grad.

tendeels verloren zijn .
Wij meenden dit bier to moeten zeggen , omdat dit
voorbeeld van den Heer D E B R A U w gevaarliik worden,
kan. Waar blijven wij, wanneer alle Geneesheeren van
dezelfde kundigheden en praktifche ervariug hunne dagboeken in bet Magazijn gaan overftorten? Deze vrees
doet ons wat dringender fpreken : want anders ziin wij
verzekerd, dat elk der lezers van bet Magazijn, met_
ons, eerie en andere aanmerking over de geneeswijze deze
chronifche ziekten , vooral over de moeijelijkheden,welke bier de zieke den Geneesheer in den weg legs enz . ,
alsmede deze en gene waarneming, b . v . over eene
Iongtering door acetis plumbi genezen, over bet regt
gebruik van nitras bismuthi in maagkramp ,
werking van

over de

hydrofrilfuretum ammoniac in catarrhus

geficae enz, , met genoegen mat hebben gelezen .
Het tweede ftuk is van een' meer gemengden inhoud
dan een der drie overigen . Wij vinden bier, I" . Lets
over de belemmering in de verlosfing door eene tekorte
navelfareng, met eene waarneming, welke deze belemmering bewijst, tegen bet gevoelen van B A U D E L 0 C4q U E , door H . A . C ALL E N F E L S . - 2 ° . Geneeskundige
waarnemingen van J . R . L . K E R C K H O F F S, waaronder eene over de Poolfche vlecht en eene over de gene-

zing der wintervoeten door den zwaveldamp vooral opmerl:elijk zijn . De eerfte fchrijft K E R C K H o F F s aan
onreinheid toe , en brengt eenige gevallen bij , welke
dit gevoelen gunftig zijn . Zouden echter ook luchtge11e1 en voedfel er Diet lets toe doen? Immers weet men
niet, dat onreinheid en to broeijende hootdhedekking
elders deze ziekte veroorzaken . - 3° . )°,erigt van eene
met goed gevolg door kunst verrigte verlosfing eener
hoogzwangere, (doch niet barende) aan hevige ttuipen
lijdende vrouw, door w .

E C E L I N G ; eene waarne-

ming, welke ons leert, hoeveel de kunst, met beleid
aangewend, vermag . De ftuipen, door niets to bedaren, verdwenen, na

de door

kunst, hoewel vrij moeije-
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jeliik,volbragte verlosfing . -- 4•. Verflag van eene zeer
aanmerkelijk vastgegroeide liesbreuk, door de operatie
heriteld ; door H . J. V A N At E N s. Deze belangrijke,

welbefchrevene waarneming itrekt tot een nieuw bewiis van de weldadige hulprijkheid der kunst, ook in
zulke gevallen, waar de uitflag meer dan twijfelachtig
is. De lijderes was eene vrouw van jaren, de breuk
vrij oud, de aanhechting van den uitgezakten darm aan
den breukzak en aan den geheelen lies ring aanmerkelijk,
er waren vrij f'erke fporen van vuur, en echter werd,
door eene doelmatige, vooral verfterkende behandeling,
in weerwil zelfs vats zware, bijkomende toevallen, de
lijderes gered . - 5°. Eene zeer opmerkelijke mededee .
ling van wijlen den kundigen Schoonhovenfchcn Geneesbeer K E U C H E N I U S, over de weldadige werking der
i<pecacuanha, in kleine giften, in de ziekelijke braking,
na het gebruik van fpijze . De Schrijver gaf dezen wortel, tot I of Iz gr. 's daags, en herhaalde malen, met
liet gelukkigst gevolg . Hij verzekert, van deze genees •
wijze geene melding gevonden to hebben, dan in j .
E R A N K'S Act . lnJlit . Clin . kiln . Ook wij vonden die
werking van den braakwortel vermeld , noch bij de door
E E U C HEN I U S aangehaalde Schrijvers, noch bij H E eKER, JAHN Of SPRENGEL . Maar bijRUTTY(Materia medica antiqua et nova , Londin . et Roterod . 177540- pag . 25O .) vinden wij, dat de ipecacuanha, door haar
zamentrekkend vermogen, de maag en ingewanden veriterkt, en derzelver veerkracht herflelt ; en nog bepaalder bij V O 1 G T E L, (Voll/landiges System der Arzney-.
mittellehre Leipzig, 1817 . Svo. II B. 2 Abth. pag .
184 .) dat onderfcheidene Geneesheeren dezelve, op
de door den Schrijver opgegevene wijze, met vrucht
gebruikt hebben in krampachtig braken, met hardnekkige verfloppingen gepaard gaande, ook zelfs in klisteren . Nu meent Rec . to hebben opgemerkt, dat zulke
braking, als de Schrijver bedoelt, meest met verftopping gepaard gaat . Zoodat dit geneesmiddel daaruit
blijkt, meer in dergelijke kwaal gebruikt geweest to
zijn ;
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zijn ; hetwelk de waarde der waarnemingen van F R A N IC
en K E U C H E N I U S verhoogt . - 6 . Eene waarneming
eener op zichzelve ftaande dwarfche fcheur in bet (teenachtig uitfteekfel van bet ilaapbeen, ten gevolge van
cen' zwaren val, waarbij bet bekkeneel op verfcheidene
plaatfen gefcheurd was . De genoemde~fcheur in bet
rotsbeen ging door bet geheele uitfteekfel, zoodat er
eene volkomene fcheiding plaats had .
In bet derde ftuk vinden wij nog eene befchrijving en
afbeelding van bet , door den Staatsraad r, E A z uitgevonden , en door den Hoogleeraar D O B E R E I N E R
veel verbeterd, . werktuig, zijnde eene foort van pers ,
waarmede men, door de drukking van kwik, de oplosbare beftanddeelen eener plantaardige, dierlijke of an .
der Itof, in de minstmogelijke hoev elheid vocht, voln
komen kan uittrekken . Ook voor de Genees- en Artfe .
nijmengkunde is dit werktuig, ter bereiding van krach
tige extracten, cene belangrijke aanwinst .
.e
Wij befchouwen de voortzetting van dit, over bet
geheel veelal zaakrijk, Magazijn zoo bevorderlijk voor
de algemeene opklaritig van ons geneeskundig publiek,
dat wij bet der aandacht onzer kunstbroederen allezins
blijven aanbevelen .

.BeJchouwende Vergelijking tusfchen de Watermolens met
hellende en met Jlaande fchepraders, zoo als dezelve
in deze landen gebruikt worden tot het drooghouden
en droogmaken van polders, waarin deze twee werktuigen getoetst worden aan de wezenlijke vereischten,
waaraan alle water-werktuigen behooren to voldoen .
Tweede Druk, vermeerderd met verfcheidene belangrijke Stukken en Pijlagen . Met Platen . In 's Gravenhage, bij J . Allart . 1816. In gr. Svo . XX, 141
B1. f3- : *Lit
werk, hoe bclangrijk ook in zichzelve, en hoe
keu-
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keurig uitgevoerd, inzonderheid voor de daarbij gevoegde figuren , is , gelijk vele werken , die over Mathematifehe en Hydraulifche onderwerpen loopen, van then
card, dat bet moeijelijk valt, daarvan eene eigenlijke en
beredeneerde beoordeeling to geven, en dat een Recenfeut zich bijna moet vergenoegen, met den algemeenen
inhoud aan den lezer bekend to maken .
Men weet in bet algemeen, dat de Heeren Gebroeders F . P . en A . J . E C Y. H A R D T reeds vijfenveertig
jaren geleden voorgefteld hebben , de watermolens met
een hellend in plaats van met een Jlaand fcheprad to
voorzien, en dat zij toen reeds aan dezen hunnen malen verfcheidene voordeelen toefchreven ; dat in den tijd
die zaak is onderzocht ; dat dezelve molens inderdaad
zijn vervaardigd ; dat er op hooge order verfcheidene
proeven zijn genomen, rapporten ingeleverd, welke alle ten voordeele dier uitvinding waren ftrekkende : zondat de tlaten van Holland aan de geestrijke en kundige
uitvinders octrooi verleend, en tevens dezeiven met eel
gefchenk van twintigduizend gulden hebben vereerd .
De werken der Heeren 1E N E 1E en D o u w E s , toen ten
tijde uitgekomen, konden alien, die belang in deze
werktuigen fteld n , genoegzaam overtuigen , welke derzelver voordeelen zijn . Ben ander, minder bekend
werkje, doch dat wij om die reden oordeelen thans te
Inoeten aanhalen, bevattede ook proeven (we] is waar
in bet klein genomen) en redeneringen over de hellende
fchepraden ; to weten de Disfertatio philofophica inauguralis, fastens varias obfervationes hydraulicas, door
wijlen den Heer N I C O L A A S C A L K O E N, onder geleide van zijnen beroemden leermeester, den Hoogleeraar H A H N , opgefteld , en in 1773 to Utrecht gedrukt .
Verfcheidene molens met hellende fchepraden zijn in
lien tijd getlicht . De Heeren r c t: H A R D T , zich weinige jaren daarna naar Engeland begeven hebbende, zijn
onvermoeid bezig geweest in bet volmaken van die
werktuigen, hebben ook aldaar hellende fchepraden ver
vaardigd, en, naar de getuigenisfen onder de bijlagen
to
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to vinden, met goeden uitflag . De Heer F . F . E c ItH A R D T , de overgeblevene der beide broeders , federt
eenige jaren weder in bet vaderland teruggekeerd, zet
zijne uitvinding voort ; en er worden wederom molens
naar die uitvinding, en volgens de laatfte daaraan toegebragte verbeteringen, geflicht . Tien Declaratoiren of
berigten, van de meest bevoegde regters in dezen,
zijn , ter Raving van de voortreffelijkheid, die de Schrijver aan zijne molens toekent, achter het werk gevoegd .
In bet werk zelve , na eene korte befchrijving derbeide fchepraden , bet flaande en bet hellende, vergelijkt
de Schrijver dezelven, en toetst ze aan deze vijf vereischten
lo . Dat bet water opgenomen moet worden van de
juiste diepte ; d . i . op zoodanige wijze , dat er zoo weinig verval of verhang, als immer mogelijk zij, ontfta
in bet water, dat geligt moet worden : opdat de werktuigen in hunne grootfte vermogens, wanneer zij op
bet fnelfte bewegen, den noodigen toevoer van water
bekomen, en zich zoo fpoedig mogelijk laden
29 . Dat bet werktuig zich in zulk eene hoeveelheid
met water belade, als welke hetzelve door eene zekere kracht gedreven, in ftaat is op to brengen .
30 . Dat bet water opgevoerd worde op de eenvoudigfte wijze, met de minfle fchokking ; dat hetzelve den
minften tegentland biede aan bet werktuig, en daaraan
de minfle wrijving in zichzelve veroorzake .
40 . Dat bet werktuig zich van bet opgenomen water
ontlaste in den kortften tijd, of zoo fpoedig als hetzelve wordt opgenomen, alsmede zoo nabij op de bepaalde
boogte, of zoodanig, dat hetzelve niet over bet bui*_en,
water geftort, maar alleen tot die hoogte geligt worde,
dat bet binnenwater in bet butenwater kunnen dringen of infchuiven, enz .
50 . Dat de zamenftelling van bet werktuig zoodanig
zij, dat hetzelve zijne werking bet langst, of met de
minfte flijtaadje, k-unne uithouden, en dus de toeftel,
en
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en bet onderhoud van hetzelve, de minfl :e kosten vereilche .
Deze artikelen worden alle duidelijk en eenvoudig behan leld ; geli :k mede, in het aanhangfel , de vergelijking
der beide mo ens, wanneer zij zeer diep in bun achterwater than .
Dir werk, voorafgegaan door eene voorrede, welke
bli ;ken draagt van doer eenen zeer kundigen uitgever
gefchreven to zijn, is cene fchoone bijdrage tot de beste boeken over water werktuigen, en verdient alien
beoefenaren van dit zoo belangrijk vak aanbevolen to
wor ten .

I3ricven, gefchreven

aan board van Z. M. Schip ds

Northumberland, en van St . Helena, waarin Vet
gedrag en de gefprekken van N A P O L
I A P A R T F

E O N B U

o-

en zijn gevolg, gedurende zijne reize,

en de eerfle naaanden van zijn rerblijf op Vet eiland,
naar waarhcid be/chreven en verhaald warden ; door
W I L 1, I A M W A R D E N,

Ileeluneester aan board der

Northumberland. Te Dordrecht, bij A . Blusfe en
Zoon, enz . 1817 . In gr . 8vo . VIII, 22613l. f 3 - 4

1N iettegenllcaande bet geroep , dat van deze Brieven
was uitgegaan , hadden wij vbbr de lezing flechts eenen
zeer middelmatigen dunk van dezelve, en befchouwden
ze als eene bloote fpeculatie op de beurs der lezers , gegrond op de algemeene nieuwsgierigheid omtrent den
held des verhaals . \\7 13 bedrogen ons echter : in deze
Brieven is veel , 't geen bet fcarakter van N A P O L E O N
kan ophekderen, en aan zijne daden , zelfs aan zijne
meestvermaarde, eenig licht bijzetten ; hoewel die daden, uit den mond van hem en de zijnen opgetee •
ken-l, natuurlijk van de gun1figlle zijde voorkomen . De
deer w A R D E N, zoo 't fchijnt een brave, ronde, vrij
onhevooruordeehle Engelschran, maar die met hart en
11
ziel
EoEKuIacII . 1828 . No . 3 .
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ziel aan Oud-Engeland hangt, , opgebragt in haat te„ gen B U O N A P A R T E, en wien gun bewijs voor de
„ echtheid der H. Sclirift dieper in de ziel geprent
„ wend, dan bet geloof aan de algemeen heerfchende
„ begrippen to diens opzigte," (bl . 144 .) - deze man
nu had in zijne ambtsbetrekking, als heelmeester op
bet fchip , 't welk den Ex-Keizer naar St . Helena bragt ,
veelvuldige gelegenheid om hem en de perfonen van zijn
gevolg to onderhouden ; hij won bet vertrouwen van
B E R T R AND in eene hooge mate , en zelfs eene zekere
spate van genegenheid bij den voornaamilen balling . Ook,
zoo lang de Northumberland to St . Helena lag, werd
de omgang met Longwood (bet verblijf der kleine gebar.nen Volkplanting) voortgezet . Deze naam van Voll.planting zal fommigen misfchien ongepast fchijnen ;
doch men bedenke , dat N A IP 0 L E o N's gevolg ook vrouwen en een aantal kinderen bij zich had, die eenmaal
(wanneer de gevangene nog lang leeft) een aardig krirgetje rondom hem kunnen uitmaken, waarover hij dan ,
in zijnen ouden dag, nog als een aartsvaderlijke Scheik
of Emir kan regeren ; ten zij 's mans gevolg hem mocde wordt , en , even ais L A C A S E s , afdruipt .
\Vij zullen eenige bijzonderheden uit dit boekje aar .
ftippen, otn to doen zien, dat bet belangriike zaken
bevat, die zelfs den toekomiligen Gefchiedfchrijver van
nut kunnen wezen . Het fchijnt , dat de affland van
1v A P 0 L E O N to danken is aan eene list van den dub .
belhartigen verrader F o u c H L, die (behalve zijne veelvuldige rollen in vroegeren tijd) tevens met de zamenzweerders van Maart 1815 heulde,en bij den Koningen
de Verbondene Mogendheden een' flag om den arm
zocht to houden , terwijl hij nu , door beide partijen veracht , in zijne eigene ftrikken gevallen is , (bl . 24 .)
Onder B U O N A P AR T E'S gezelfchap werd F o U C H l
nog nicer verfoeid dan T A L L E Y R AND , en men befcbouwde de gaig, die beiden ontvangen zou , als eene
tveldoenfler der mcnschheid, (bl . 24 .) (Voor de Vijf nag
opene plaatfen aan dat werktuig van weldadighyeid znu
bet
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bet mede aan geene waardige Candidaten ontbreken.)
was met NAPOLEON in geheime
onderhandeling geweest, tijdens deszelfs laat[le regering ; (bl . 37.) 1b1A s s E NA, een gewezen fchermmees .
ter, weed als den rijk[ten der Franfche Veldheeren be.
fchouwd, M A C D O N A L D zou bet minfe fortuin gemaakt hebben . D A V O U S T werd zeer geprezen ; zelff
zijn gedrag to Hamburg. (Natuurlijk, volgens de Napoleontifche zedekunde, die onder bet bereik der vuurmonden van St . Helena zeer onfchadelijk is!) NAP oL E O N redeneert daarentegen zeer flichtelijk tegen dent
zelfmoord, dien hij voor lafhartigheid uitkrijt . Zijn ge.
voig gaf hoog op van zijne herhaalde pogingen, otn
nieester to worden van zijnen onf uimigen aard (de bijgebragte voorbeelden doen echter weinig a£) Hij zott
(mede volgens zijne vooringenomene reis- en lotgenooten)
galant jegens Dames, gehecht aan zijne Vrouw, dock
daarom geenszins een getrouw Echtgenoot zijn ; ook
ware vriendfchap gekoesterd bebben voor D U R o c en
L A S N E S . Zijn huwelijk met eene Prinfes van Rnsland
zou achtergebleven zijn door de bijgeloovigheid der Kei .
zerinne-Moeder, die eene Griekfche kerk in de Tuilerien wenschte to hebben . (AlsOf N A P 0 L E O N, wanneer het huwelijk met zijne ftaatkunde ge['rookt had,
dit aanzoek zou hebben geweigerd ! Hij had er, des
hoods , wel eerie Moskee of Pagode geplaatst .) B u oN A PAR T E ZOn , volgens B E R T R A N D, zeer zelden
fpionnen gebruiken . (Men denke aan s c x U L M E I sT E R !) Het gevolg van dien man, die, gelijk eene flang
der keerkringen, bet vermogen moet hebben om met
zijne oogen fchrik in to boezemen, was laag genoeg ont
in 't fchaakfpel niet van hem to durven winnen, (bl .
7.03 .) NAPOLEON geniet eene goede gezondheid, en
heeft razenden honger, (bl . 13 ;.) Hij wil niet weten,
dat hij voor den vijand vlugt, (bl . i39 .) (0 fancta fim*
plicitas!) Het toeval regeert, volgens hem, de wereld,
(bl . 153 .) Hij befloot, den donder to fingerett op de
] 0 U R B 0 N s , zelfs in de hoofdflad van bet Britfche
Rijk.
H e
TALLEYRAND
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Rijk . (Die SALMONEUS!) TALLEYRAND zou den
moord des Hertogs V A N E N 0, H I E N ten flerkfle hebben aangedrongen, en eindeliik (!) B U O N AP ART E
overgehaald, (bl . 156) . De dood van P I C II E G IL IY Z011
wezenlijk een zelfmoord geweest zijn : bet vermoorden
van zulk een' man, even groot in den krijg als B u 014 A P A R T E , en dien men dus bezwaarlijk openlijk kon
teregtflellen , beet echter Gene kinderachtige, herfenlooze
dtivaasheid, (bl . 157 . B U o N A P A R T E heeft den toon
nog niet verleetd, dien hij eens tegen den Graaf MARx o F F en Lord w H I T w o r; T x bezigde . 11 n'a riera
oziblid, ni rien appris .) De moord. der krijgsgevangene
Turken to Gaza, en der Franfche pestzieken to fafa,
is deels regtvaardig geweest, (van 500 gevangenen,
die bun woord gefchonden hadden) deels onwaar .
B U O N A P ART E fprak gaarne en veel over de geneeskunde, en was zeer tegen de flerke manier der Engelfchen, vooral tegen de aderlating . (11ij , die tot zijn
oogmerk bloed bij flroomen vergroot , wilde bet niet tot
behoud van een' mensch geflort hebben !) Voor de oppasfing van lit A R I A L 0 U I S A bij de geboorte van den
jongen N A P 0 L E O N ontving de Geneesheer c o tz v i8 A R T van den Keizer 3ooo Napoleons . (O , die milde
ST . C R I S P IJ N !) Bij Toulon bekwaut B U O N A P A RT E, door een toeval, bet fchurft, (hij-zelf verhaalt
dit, bl . coi) werd herfleld, doch kreeg de ziekte vijf
jaren later wederom . 1'- et Franfche leger to Waterloo
zou, volgens hem, 71,000 man bedragen hebben, na
een verlies van io,ooo to Ligny , en terwijl o R o U C I-1 Y
met 30,00o man B L U C HER in 't oog moest houden ;
bet Engelfclie (d . i. de vereenigde Britten, Nederlanders en Brunswiiikers) 68,ooo man . B U O N A P ART E
wilde ziin gevoelen over W E L L I N G T O N Diet uiten .
Over den bekenden Abt D E P P. A t) T , diens gefchriften
en aanmatigingen, ging bij de ballingen een algemeen
gelach op. (Nlisfchien wel met regt .) Zijne nederlaag to Waterloo fchuift hij, geliik trouwens reeds
in zijn ofcieel verflag, op NEY, en houdt zieh, alsof
D' E R-
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buiten zijnen last van Frasnes naar Ligny
was opgetrokken ; cene beweging, die den flag bij Quatre-Bras voor de Franfchen deed verliezen .
In eenige aanteekeningen vinden wij onder anderen de
merkwaardige en kenfchetfende bijzonderheid, dat NAPOLEON geene kinderen liefkoost, zelfs met geenen
bond fpeelt , of een paard flreelt . B E R T R A N D (die een
geheel ander man moet zljn, wiens trouw , zelfs jegens
eenen N AP O L E O N, wiens huwelijks- en kinderliefde
wij hoogachten) moge dit bewimpelen en vergoelijken,
zoo veel hij wil, - 11ij, die niets kinderlijks lief heeft,
die op zijn' tijd niet weet bot to vieren aan fchuldelooze kleine genoegens, aan de beminnelijke beuzelarijen
der Natuur, (men vergunne ons dit woord) is tot de
grootile wandaden in Nat .
De overzetting van dit flukje is zeer goed . .
W E R L 0 N

hertaling der Opdragt aan den Koning der Nederlanden, van het Latijnsch Dicht/luk : de Franschm an , onder de ballingfchap van w I L L E DI V . , den
laatfen Stadhouder ontvangenn, onder de regering
van w I L L E i r I . verwo : pen , als zij nes ondanks aanw#zer en getuige der Goddcl ke deugden, afgefchadriwd . Met eene door de Haarlemfche Courant gedeeltelijk afgeper/le l7oorrede, door Mr . P I E R R E
JEAN VAN L E L IJ V E L D, Oud - voorzittend Schepen en Raad in do hroedfchap der Stad Haarlem,
enz . Te Leyden, bij A . van Benten, x817 . In gr.
Svo . 1I. i8 Bl- f : - 3

In dit kleine flukje is alles tang gelijk de titel, en
voor bet grootfle gedeelte onverflaaubaar . Er wordt
althans eene ontzettende infpanning toe vereischt, oni
den Schri,;-er in zijne asfociatic van idden to volgen . Hij
is een man van den geest van P . VAN Ii 00 G S T R AT E N , wiens alle ware vaderlanders hoogst ,velkom -ell ;
fchrift
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fchrift : de ware hrienden , enz . (zie No . I . der Let .
teroejf. van dit jaar) bl . I. der Voorrede wordt aangehaald . Hij geeft deze Opdragt op verzoek van goede,
der Latijnfche tale onkundige, vrienden in bet Nederduitsch in bet licht, verzekerd, dat zij ter bevordering
van bet algemeen welzijn enz . zal ftrekken ; fchoon hij
zich blijmoedig getroost , bij velen , die der waarheid
niet bet beste hart toedragen , geenen dank altoos to
zullen behalen . Zijn boedel, beweert hij, tegen de
Haarlemfche Courant van s8 Oct . j . I ., is wel gesrivadeerd en gedistraheerd geweest, (in dezen heeft hij
gedeeld in bet lot van onzen laatften waardigen Stadhouder, bl . V .) maar nooit geabandonneerd of infolvent .
De Opdragt zelve begint met eerie lange uitweiding
over den verdienftelijken H I E R O N Y M U S VAN A Lr HEN, en uitdrukking van fmart over deszelfs affterven, daar hij zeker mede zich zoude onledig gehouden hebben met bet nafporen van tle eindoogmerken
aller beroerten enz . i n Europa en elders ; onder welke
eindoogmerken dan ook behoort de verhooging van bet
Huis van Oranje, waarmede de Schrijver onzen honing hartelijk geluk wenscht . Verder betuigt hij aan
Z . M . zijne vreeze, dat fommige bewoordingen in zijn
Dichtituk hem nafpraak, berisping of iets ergers zouden kunnen verwekken, en verzoekt verlof tot eene
uitweiding, ten einde die bewoordingen to verklaren,
B:j deze gelegenheid ontvangen wij een betoog, dat de
in 't werk geftelde pogingen van naar nieuwigheden hakende burgers wel degelijk aan de nakomelingfchap gemeld en niet vergeten moeten worden . Ook komt bet
ons voor, dat de Schrijver eenig noodlottig voorteeIken ziet, en vreest, dat er wel eens reden tot klagte
mogt plaats grijpen over 's Konings raadslieden . Eindelijk betuigt de Schrijver nogmaals zijne brandende begeerte, om, zii bet in eenen werkzamen fland, of in
een ambtcloos leven, waartoe de nieu -.vigheidzoekende
Batavcn hem, met velen, ja zelfs met 's Konings Vader,
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der, verwezen hebben, zijne innigh verkleefdheid aan
boning en Vaderland to bewljzen .
Het ontbreekt in dit ftukje clan ook niet aan allerlei liefelijke benamingen, aan voormaals in bet ftaatkundige van den Schrijver verlchi[lenden gegeven . Doch
wij zeiden reeds : de geest is die van P . V A N 1-1 0 o GS T R A T E N , en dat is genoeg ! -- De lastigheid van
den ft1jl (veel langer inderdaad, dan ons geduld) kan
beoordeeld worden naar de merkwaardigheid, dat, voor
zoo veel wij hebben gevonden, nergens in de geheele
Opdragt een punctum voorkomt, dan dt4r, waar een
nienwe repel beginnen moet . Zoodat wij van dit gefchrijf, naar inhoud en vorm, wel mogen zeggen, dat
bet zin noch Plot heeft .
ex editione BRUNCKI1,
in ufum lectionum Academicarum . Trajecti ad Rhenum, apud f. Althecr. 8vo . f :-IS- :

ARISTOPHANIS PlutuS,

L aar deze editie van A P. I S T O P H A N E s blijfpel,
Plutus genaamd, alleenlijk voor de akademifche voorlezingen beftemd, en this met geene aanteekeningen
voorzien is, zoo is getrouwheid in bet uitdrukken van
den tekst de eenigfie verdienfle, die men bier eifchen
kan . Gaarne geven wij dezen lof aan dit boel je, en
bedanken den uitgever, dat hij liever de uitgave van
B R U N C K, dan die van K u s 'r E R gevolgd is . Deze
laatfte heeft buiten alle tegenfpraak groote verdieniten
omtrent A R I S T 0 P II A N E S , en zal wel a]tijd zijne
waarde behouden . Maar B R U N C K heeft ons cen'
naauwkeuriger tekst geleverd, waarop bet bij dit bockje voornamelijk aankwam .
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Uitfpruitf'ls , van Mr. W I L L E M B I L D E R D J K . Te
Rotterdam, bij J . Immerzeel, jun . 1817, In gr. 8vo . a o ~
Bl.f3- . .

11'iernve
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oo dikwijls als wij een' nieuwen bundel gedichten van den
Heer B I L D E R 1) IJ K ontvangen, gedenken wij, onwillekeurig, aan bet eerfte zijner Dichtflukjens op Zee, Ni zijne terug.
reis naar het vaderland , in het voorjaar van i3o6 . Daarin
tong hij van zichzelven :
Europa heeft geen kruiderijen,
Hec Oost geen balsems voor mijn kwaal .
Daarin durfde hii, aan den oever van het graf, op geene
verlenging zijnes levees ineer hopen . en befchreef zichzetven, als een man met flechts een handi'ol graatiwe haren, een fpook/el, uit bet graf verrezen, en een naamv levend geraawte : ziine levensvlant (verklaarde hi)) bad ititgefohenen,
en hot laatfle vonkje vloog daarhenen . Hij zocht dare ook,
in dit vaderland, geen
leven
Terug to roepen, reeds vergaau .
Want (voegde hij er bij)
Den flervende is nog hoop gehleven ;
Maar, die den geest hecft op .,*egeven,
Dien zal Been heelkracht op doen flaan .
Helaas! (dachten wiJ destijds) moest de Gr'jsaard ., na vele jaren bet dierbaar vaderland to hebben moeren misfen, dan
nn alleen in hetzelve wederkomen, oin er begraven te worden ! Dan, (wij loochenen bet niet) ook teen reeds verbeeldden wij ons . dac doorge aan lead en gevoel van toenmal ge ongefteldhcid den geest d •, s I)ich(ers war to veel konden hehben nedergedrnkt, en hij zich daardoor in granter
levonsgevaar waande, dan waarin hij z eh wnnrl"k b : vend ;
omdat wij niet begrijpen kondan, dot een man, zoo nahij
den Hood, alzoo dichten kon, t-n ware een of ander plaatfelijk gebrek (waarvan wij niet wisten) hem in 't korc het uiter-
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terlle dreigde. Wij hoopten dan ooh, en wenschten hartelijlr,
dat her hem borer vergaan zou, uan hij zich fpelde, en dot
bet tveder ademen van de Hollandfche lucht, waarnnar zijn
hart zoo zeer verlangd had, hem regt goed doen, en nieuwe
gezordheid en krachten fchenken zou . Die wensch (dunkt
ons) is tamelijk vervuld . Wij zijn nu reeds twaalf jaren ver.
der, en de Heer B t L D F. R D IJ K leeft en d'cht nog, en dat
wel zoo, dot wij, buiten zijne eigene annhoudeude klagten
over ouderdom en zwakheid, daarvan nit zijne gedichten Diets
zouden opmaken . [let fchijnt, dot ziin Ed , die al zoo vroeg
heeft begonr.en re klagen, en zoo long klageed gebleven is,
zich daarvan eene hehbelijkheid verkregen heeft, welke nu,met
bet toenemen der jaren , (die thans boven de zes :ig gellegen
ziin) vermoedelijk Diet zal verbeteren, en welke men hem ten
goede houden moet . Men mag echter twiji'elen, of her Diet
een weinig ondankbaar zij, dot een man, die nog zulke geestvermogens bezit, als hij bier weder aan den do ,, legs, en die
dan, al v66r een doziju jaren, den dood zoo nab9 was, als
hij zich toen hield, zich zoo zeer in aanhoudend geklag toegeeft . Dan, dit daargelaten : men weet, welk een vloed van
fchoone gedichten, die van Diets minder, dan van een afgeileten vermogen, geruigen , de Heer B I L D E It D IJ K, onder
a lie zijne klagten, heefc uitgeflort, en dot aileen bet denkbeeld van afgeleefdheid, hetgeen hij fchijnt to liefkozen, hem
de titels van Najaarsbladen, Winterbloennen en Afedillen, door
hens aan vroegere verzameliugen gegeven, heeft opgeleverd .
Denzelfden oorfprong heefc de ritel van den bunde!, dien wij
nil voor ons hebben . Nieuu'e Uitfpruitfels beeten her, en
hoort, Lezers! war hij er, in zijn (tort voorberigr, van zegt!
- „ Zoo heb ik dan heel mijne lange Poetifche haan volein„ digd, en ben, als Dichrer, geweest . - Moor zouden door
• de reten des graffleens Diet nog eenige lovertjens wasfen?- .
„ Dus vraagde een mijner vricnden, en firaks greep hij een
• handvol nieuwe fcheurjens, die tegen den (de) zerk op• worflelden en een weg zochten . De doode heft her hoofd
~, uit zijne rusrplaats, en ziet met verwondering, dot men
, nog nan hem denkr ; hij fchenkr ook deze grashaltntjens,of
„ war her zijn molten, gewillig ; en roept nogmaals VAAR„ w>;L! " Wii twi.ifelen, of dic her laatst vaarwel nog wet
zijn zal , en of den Dichrer Diet nog, even ,,Is aan Ulysfes of
Endgs, een terugtred van of uit her fchimmenrijk vergund
zal
H 5
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zal worden, of ons ten mintle nit hetzelve niet nog well
eens zal toefpreken . -- Het zij zoo!
Onder de zoogenoetnde lovertjens, fcheutjens en grashalm .
tjens, die tegen de zerk opworflelden, ontvangen wij, in het
eerfte deel van den bundel, drie waarlijk vrij gefpierde plan .
ten : bet andere deel behelst Lietzangen en losfe flukken . Het
fchijut, dat de vriend, die deze uitfpruitfels uit de reten
fcheurde, ook eenen greep elders gedaan heeft ; want eris gewas onder, al gegroeid, v66r dat de 4fodillen geplukt werden,
Hiertoe behoort at aanfonds , hetgeen wij hier allereerst ont .
moeten, De Bruiloft vats Peleus en Thetis, een gedicht vats
ruim vierhonderd regels, van I$Io .
De eerfte kiel, welke den Oceaan kliefde, was die, waar .
mede de 4rgonauten naar Colchos flevenden, om bet gulden
vlies to veroveren .
Om dit vreemd verfchijnfel to befchauwen, flaken de Zeenimfen bet hoofd nit de golven, en, zie
daar! bij die gelegenheid zagen Thetis en PeJeus elkander, en
werden fmoorlijk op elkaar verliefd . Hieruit ontflond bet
buwelijk, dat hier bezongen words . De Dichter fchildert de
algetneene vreugd , de voorbereidfelen tot de bruiloft , de
bruiloftszaal met at haren pronk, en hoe zij werd groen ge .
maakt . Vervolgens brengt hij geheel bet Godendom op bet
feestmaal, Febus en Diana alleen uitgezonderd, als die dell
dienst der aarde aan eene bruiloft voortrokken . Als bet ge.
zelfchap gezeten is, en de Godenfpijzen zijn opgedischt,
heffen de grijze Schikgodinnen, met bevend keelgeluid, den
feesczang aan .
Zij dragen fpille, en rok, bekleed met lamm'reuvlakken,
En d' eeuwgen arbeid, die fteeds voortgaat, nimmer flaat .
Heur linker houdc de fpil, heur rechterhand den draad,
Die telkens zich verlengt in 't grijpen van de vingeren,
En door den zwaai der duiln de klosfen om doet vingeren,
Tot de altijd fcherpe tand hem affnijdt t'elke(n) fond,
Daar 't raaflen van de wol haar vastkleeft om den mood .
Het zachte laminrenvel, in net gevlochten teenen,
Blinkt, op haar fchoot geplaatst, door de ijie korfjens henens
Zij heffen, en 't geluid beweegt de teedre drain,
In heilig beurtgedicht, den huwlijkllotzang aan .
Dees zang fpelt bet toekomitig lot der Echtgenooten, vooral
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al de geboorte van Achilles, die uit hen zal voortkomen, en
zijne heldendaden, waarvan, onder anderen, gezongen wordt ;
Hoe zal bet wareldrond van zijnen krijgsroem wagen,
Daar elke moeder hem haars lievlings dood verwijt,
,Den boezem open, en bet hair aan flarden rijt!
(Is dat laatfe niet wat vreemd?) - en
Scatnander, laauw van moord, en overdekt met dooden,
Zal Hellas fnelle(n) vloed befelpen door bun last,
En wentlen in bet bloed, dat langs zijne oevers plascht .
Het floc, dat zeker hierop vreemd genoeg luidt, vangt dus
Ran :
Dus had de orakelzang den teedren Echtgenooten
De toekomst, door den mond der Zustrentrits, ontfloten .
Want in then vroegen tijd, als Godvrucht bloeide op aard,
Was 't Godendotn den mensch, de mensch den Goden waard,
En zelf de Hemel plach (gt) bij 't vieren van de altareu
Te deelen in de vreugd van feest- en kerkgebaren .
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Vaak leidde Bacchus-zelf van Pindus fleile tinnen
Den ongehulden foot der woeste wijnpaapinnen .
Vaak zag men Mavors-zelf zijn oorlogsdrommen fijven,
En midden in den flrijd, tot moord en flachting drijven,
Met frenge Nemefis en woedende Belloon .
Maar fints de onheilige aard tot affchrik wierd der Go6n,
Sints
• • toont• geen •G odheid meer bet glinfrend aangezicht
Aan 't wederfpannig yolk, vervreemd van trouw en plicht .
Nu, Ran bet verlies van bet evengemeld gezigt van Baechus, Mavors en Belloon hebben we niet veel verloren, en
wij fchenken Ran Ac/rllles en de zijnen gaarne de Godsvruchr .
Men bewondert in dit vers de grondige kennis der oude
Mythologie, waarin niet flechts bet geheel, (dat ligt van elders ontleend kon worden) moar fchier elke regel, ja honderd
enkele woorden toonen, dat de Dichter doorzult is . In rsene
bij .

120

W . BILDERDIJrC

bijzonderheid , echter, fchijnt zijn geheugen gefeild to hebben . Thetas is, volgens hem, dochter van Vader Oceaan (Neptunus) en Tethys ; daar de fabelleer haar dochter van Nereus
en Doris gemaakt heeft . Voor bet overige komt ons de befchrijving van bet borduurfel op de fprei der huwelijkskoets
bijster lang voor : zij bellaac meer dan de heeft van bet gedich t.
Men ziet er Thefeus in, door wind en firoom gedreven,
En Ariadne, die van Naxos bruifchend ftrand
Hem naoogt, met de woede in 'c blakend ingewand .
Nu words bier de geheele gefchiedenis van Thefeus togc
agar bet rijk van Minos, zijn dooden van den Minotaurus,
2ijn fchaken van Jriadne, (waarbij echter aan Fedra, die hij
vervolgens huwt, niet gedacht is) zijn achterlaten van haar
op Chios, hare, zeventig regels lange, klagt dnarover, en
ziju ongelukkig t'huiskomen, in verbijstering, welke aan zijnen grijzen vader bet leven kost, ingevlochten . Dit alles is,
buiten tegenfpraak, onvergelijkelijk fchoon, maar, in evenredigheid met bet overige, door eene meer dan Ovidiaanfche
weelderigheid, veel to uitgebreid .
Nommer a in dezen bundel is een vers 4an do Moeder=
maagd van bijna driehonderd regels, van 1817 .
Nier, als zich 't Heidendom de blozende Latoon
Verbeeldt, wen ze op d'Olymp haar fchutterlijken zoon
Van 't Lyciaansch gebergt' ter feestzaal in ziet treden,
Daar 't kloppend moederhart van 't zielsgenoegen finelt,
En, fier op zulk een fpruit, de blanke borst ontzwelt .
Neen : zoo flelt zich de Dichter Maria niet voor, maar
vederig, met een zedig oog,
Van 't fmachtende gevoel van elgen

NIET doorzweven

(doorweven .)

En hij roetnt haar niet, zoo als anderen,
als Hemelkoninginne,
Vie Jezus, aan baar zijde, uit kinderlijke minne,

Naar
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Naar de oogen ziet ; wier hand met Jezus weldain fpeelt,
En, naar 't haar hart gelust, zijn Godlijk zoenbloed deelt .
Der zulken dwaling is (zegt hij) anooglijk onfchuldig , ja besninlijk ; doch hij wil daarin niet deelen .
lk breng u (zegt hij) bier, bij 't ruitcheis van mijn fnaren,
Geen 'cede of wijrook toe, geen offer op de altaren
Aan God geheiligd, en ontCcoker. tot Zijn hoon .
U hoonde ik, hoonde ik God in 't honen van uw Zoon .
'k Brenge andre geuren (vervolgt hij) dan den waasfem van
gebeden .
Ja 'k zinge u, middelpunt van hemelzaligheden,
U, onfchulds toonbeeld, vreugd des menschdoms ; lunar als maagd,
Als moeder , welter fchoot Let heil der wareld draagt,
D'ontzachbren Godmensch baart uit maagdlijke ingewanden ;
Met onbezwalkte borst en even zuivre handen
Hem laaft, en koestert, en nanbiddingvol, gedwee,
Naar't vloekbre kruishout volgt door't hartverfcheurendst wee .
Dit words nu uitgebreid, en eerst de begroeting van Maria door den Engel, dan hare bevalling, de hemelvreugd,
bet bezoek der herderen en zoogenoemde wijzen, Herodes
toeleg, de vlugt naar en wederkomst uit Egypte, de aandoeningen van Maria onder Jezus opgroeijen, de prediking van
Joannes den Dooper, 's Heilands eigen openbare Ioopbaan,
zijti lijden, zijn dood, en hetgeen Maria daarbij gevoelde,
- dit alles (zeggen wij, en bet verwondert ous, dat bier nu
's Heilands opflanding euz . niet is bijgekomen) words bezongen, en daarop, in bet floc, de aanfpraak tot Maria, als
verhemeld, en vervolgens tot den Heiland gewend, als de
menfchen tot zich noodigende ; waarop bet vers dus fluit :
Verlosfer! ja, wij naderen,

Doch , trek ons ! ftroome uw geest ooze onmacht flechts door de
aderen!
Zend ons den heilboO toe der heuchlijke eeuwigheid,
Die ons, door 't duistre graf, tot voor Uw aanfchijn leidt!
Of, is de wareldnacht tot zoo verr' reeds verloopen,
En mogen we op bet licht van uwe wedrkomst hopen,
Ja, is zijn morgengraauw reeds vaardig op to gaan,
Verfchijn, G Heiland ! kom! neem 's aardrijks fcepter aan!

Als
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Als wij openhartig zeggen zullen, hetgeen bij ons ligt, deze Rooms ch-Protestantfche zang ter eere der Moederwaagd wil ons, hoe veel fehoons hij ook weder, wat de
kunsc berreft, moge bevatten, niet gevallen . De zoogenoemde
Theologifche regtzinnigheid des Dichters, welke er in doorflea-aft, ftuit ons evenzeer , als de aanroeping der Maagd onder allerlei benamingen . Ook ftooten wij bier en daar op niet
veel meer dan brommend nonfens, gelijk, bij voorbeeld ;
als, op bl . a8, vats Maria gezegd words , dat ze
nan de voeten zinkt en aanbidt van haar Zoon,
En op de vleuglen wiegt der Serafs van zijn throon ;
Of, op bl . 33, van de
verdorven wareld,
Die, trotsch op 't waterfchuim, dat om heur lokken parelt'
Zich - zelve tempels fticht .
Voorts gelooven wij, dat, als fommige bijzonderheden veel
verkort, en andere, naar evenredigheid, meer uitgebreid way
ren geworden, dit gedicht er zeer veel bij had kunnen winden,
Het derde gezang is aan de 112aan gewijd, ruim tweehonderd regels lang, en mede van 1817 . Het zinkt haar, als
Nachtvorflin, oorzaak van ebbe en vloed en winden, als zedig van gelaac, zonder blanketfel, zoo als zij
't broederlijke licht
Met blijden zustergroet ontfangt in 'c aangezichc,
En hulprijlt mededeelt nan de overfloersde flreken,
Om 't duister, dat hen (haar) dekt , weldadig door to breken ;
Maar, ftuitende op haar borst, in hevigheid verdoofd .
Hier wordt bet vurig aangezigt der zonne tegengetleld, en
bet roosten en blakeren van haren gloed gefchetst, en dan
bet flatig licht der mane en haar invloed nader befchreven,
alwaar bet, pnder anderen, is :
De vruchtbre wijnllok dankt aan d'invloed van uw flralett
Den rijpen muskadel, waarmee zijn ranken pralen :
Die gift des levens, die, bij 's aanzijns wrangile fmart,
De foltring heelt, verzacht, en uitdelgt in bet hart ;
Voor
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Voor wie de zorgen vlien, de knellende angflen wijken,
En ilerkte en cooed herrijst, waar moed en kracht bezwijken.
Vervolgens vra,gt de Dichter :
Is 't waar, en ziet bet oog, op 't zilver van uw firalen,
Her zwervend Geestendom vertroostend nederdalen,
Wanneer bet uit zijn kring, door teedre zucht geraakt,
De banden weer gedenkt, door 't flerfuur los gemaakt?
Ach ! wederfpreek, (zegt hij) wien 't lust, uw invloed, dierbre
fchimmen I
en bids
Komt, blaast mij lieflijk toe, wanneer, bij 't eenzaatn waken,
3Vlijn hand de Dichtpen grijpt ; of, luistrend naar bet kraken
Der flormbui, om mijn zoon, geflingerd op bet meir,
Den traan eens vaders vangt , in 't afzijn dubbei Leer ;
En voert mijn zucht tot hem!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Of, daalt ge uit hooger ffeer, 6 reikt mij, nit de handen
Dier kindren, die 'k beween met bloedende ingewanden,
Een liefdeteeken!
Nu gewaagt hij van de verdichtfelen der ouden, die voorgaven, dat men de maan, door tooverzangen, uit haren fland
rukken, haar licht verduisteren kon enz ., en zegt, dat, zoo
hij in dat vermogen deelen mogt, hij de Nachtgodes bezweren zou, om over wind en zee to gebieden, ter bevordering
van zijns zoons reize . - Daarna zingt hij
Ook zee- en flroomdier tiert in t golvend element,
Zoo dikwerf gij 't gelaac op 't vloeibre water wendt :
maar (vervolgt hij)
gij keert bet aangezicht,
En 't vischjen krimpt van rouw bij 't misfen van uw licht,
En dartelt in Been vliet met blijd en fpartlend zwemmeu :
De fchaalvisch voelt geen kleed om't flinkend lichaam klemmen,
1\laar fchokt in d'oorlogsdosch, zijn meester thands to ruim,
En fchuilt, als moedloos, weg in wier en oeverfchuim .
Doch bet zijn flier enkel planten en dieren, waarop de
maan
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min hare kracht oefent, maar ook de mensch, en inzonder .
heid zijn herfeng~ftei .
Gewis . Een harder aart moog does uw macht beperken,
De zwakltre voelt door u 't gekrenkte hoofd be" erken,
En wisfeir, met uw licht, van denkbeeld , van gevoel .
Helaas! ook zeifs de ziel itaat vreemd geweld ten doel!
De Dichter belluit
Ool: ik, ik fuf : de haatliike ouderdom
Befneeuwt mij 't hoofd uiet ilechts, en bnigt den hats mi, krom ;
HiJ heeft me een deel ontroofd der denkkracht , in 't gehe , •g en.
Ach ! is her Dichterswoord seen bloot belachbre leogeu,
Hergeef, hergeef het mij - ik fneek het - diorbre Mann!
Dan heffe ik , u ter eer', volmaakter lofzang anti .
Wij wenfchen dezer bade verhooring ; doch hebben er uiet
veel moods op . Overigens draagt dit vets van s Dichters
fuffen ook weinig blijk . Het vloeit over van fchoonbeden,
welke hot ous teed doet niet verder to kunnen doen opmerken . - Van de Lierzangen en losfe flukken zullen wij nader
verfag doen . -- Wij hebben bier en daar op hinderlijke drukfouten geflooten, zoo als op zingen voor zengen, deelett
voor telen, Maria voor Marie, enz . Tegen de geflachn der naamwoorden zondigt de Heer B I L 0 E R n 1) K veelvuldig. Van hetgeen, in zijne fpelling, uaar het alge .
meen gevoelen , thans onbetwistbaar gebrekkig is , verkiest hij nog niet of to wijken ; fchoon zichzelven hierin niet
geheel gelijk . Sommigen zijner kun(lig to zamenge°e de w oorden bevallen ous niet, zoo als flrandrotsgrot, rietflulppoorte,
j 'patting - fchuld betooning, fleenrotsklippen, glintworrnglimmen, enz . Bezwemen voor bezwijsnd, en vesfleven voor verflijfd, houden wij voor verkeerd Schuchter is geen Nederduitsch . Vereenen voor onereenflemmen is zeer oneigen . flier
en daar is ook op den (fill wet wat aan to merken, zoo als,
bij voorbeeld, in de anders fehoone regels, op bi . 16.
Zoo was bet kleed gewrocht, dat de overfchoone Bruid
Haar huwlijkspeuluw dekte, en om de fponde plooide,
En 't heerlijkst fchilderij met gouden loofwerk tooide .
Maar : • ubi plura non tantusn, fcd omnia fere nitent, nex
ego paucis &c.
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Gedschten van C o It N E L I S L o o T s, Ridder der Orde van
den Nederlandfehen Leeuw, en Lid van het Koninklijk Infituut . hide Deel. Te dmflerdam, bij J . van der Hey.
1817 . In gr. 8va . i82 81. f 3-12 - :
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efchouwing van Amflerdam, 1803 . Er heerseht in dit ganfcbe vers een geest, die veel en velerlei tegenfpraak en berisping kan ondergaan, maar die ten muffle de verdienfte heeft
van echt oud-Am(lerdamsch to zijn . Het is, of wij de ilemme van een dier oude Aristocraten nog hooren, die, even
hoog boven Vorst en gemeen verheven, hltnne donderende
item als beflisfend lieten golden in 's lands algemeene vergadering . ,, Wij vertegenwoordigen, wij zijn Amflerdam Amfterdam is Nederland, en Nederland is de kroon (en de
fpil) van Europa" -- zoo omtreut luidde deze hooge toon .
Eeilen was hier onmogelijk
Welnu, wij hooren dezen
toon nog wel gaarne tens - hij herinnerc ons zoo veel goeds
en groots -van den Zanger aan bet IJ, die zeggen kan, naar
geest en vleesch, alles aan Amferdam verfchuldigd to zijn .
Van den kanc der kunst moest dit vers, natuurlijk, groote
verdien(le hebben, en heeft die inderdaad . De loop is oor.
fpronkelijk, en de afzonderlijke deelen hier en daar heerlijk,,
Leonidas in de engte van Thermopyld, 1804. Een zeer bekend, misfchien al to bekend onderwerp, wdl beaandeld, hot
filcsch penfeel van LOOTS Wet onwaardig, vol van fchoone
partijen . Niet Grieksch gQnoeg, heeft men gezcgd . En zeker was het niet wel mogelijk, dat iemand, in deze letterkunde geheel onervaren, die eigenaardige tint daaraan zou mededeelen. Doch kunnen wij niet zeggen, op grove vergrijpen tegen bet plaatfelijke, bet kostuum en de gefchiedenis
gefooten to hebben. - Enkele regels hebben den wensch
bij ons vernieuwd, dat de Diehter zich een weinig meer op
zoetvloeijendheid toeleide, een weinig meer likte ; b . v .
Te hoog, dat bandloosheid de weegfchaal weer zou dreigeta .
Wie kan alle deze op elkander flootende medeklinkers gemakkelljk ter kele uicbrengen?

Lofzang aan de Schilderkunst . Uitgefproken bij de uitdeeDOEKn scII. Isis . NO . 3 .
1
ling
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ling der Eereprijzen aan de Scads Teeken-Akademie to Am4erdam, in bet jaar 18o7. In tienregelige coup1etten, los eu
meestal historisch behandeld, your de gelegenheid in alien opZ,igte wdl berekend, klaar, gemakkelijk, welluidesid, vol van
ongezochten lof op
de fchoonen en bet vaderland , bij
then op de edele kunst . 's Mans verzen, trouwens, kunnen, wat dezen ltaat betreft, als eene foort van thermometer
op deszelfs lotwisfei worden aangemerkt . Als een fchoone
toon der menfchelijkheid klinkt oils nit dat jaar 1807 toe ;
Mar fchaars (o Schilderkunst!) betrede uw voet de vekien,
Waar moordzucht, waar verdelging woe& ;
En fclll!der, in den doseb der helden,
Geen dwingelanden, beet op bloed .
Bij 't zieu des beelds van ALEXANDER,
Drilt cz s A tt woester d'oorlogsflander,
En wijdt zich aan vernieuwd geweki :
De druppel verw, die(n) gij doet vloeijen,
Kan tot een' flroom van bloed dan groeijen,
Die boven land en ledeu zwelt .
Overigens heeft oils L 0 O T s in later tijd zoo heerlijke
brokken over de hier bezongene kunst geleverd, dat her hem
moeijelijk valt, ons door dit vroegere in geest- ;errultking to
brengen . Dit is bet uadecl eener to Lang vertraagde uitgave .
Leydens Ramp . 1809 . Dit onderwerp is destijds door velen, en op velerlei wijze, bezongen . Wij gisfen, dat LOOTS
geen der eerflen is geweest, eu dat hij, niet bijzonder dcclende in bet onheil, en welligt zelfs genii ooggetuige van h-et
tooneel, meer op aanfporing van anderen, dan door eigeu
aandrift, gezogen hebbe . Geenszins, omdat bet flak wezenI jke verdienile zou misfen, maar omdat, in deszelfs geheele
beloop, bet vernuft ruin zoo veel als bet eenvoudige gevaei
fpreekt, en dit in tegengellelde omlandigheden niet wet mogelijk ware geweesc . Ooh de vorm zelf bevestigt deze gedachte. De korte regel, afwisfelende maat, en bet kunflige
couplet, verraden geene diepe droefheid - flemmenlniet met
Karen coon. In zijne foort, echter, als kunstmatige befchouwing der gebeurtenis, -its fchilderij, niet flechts naer bet tritwendige, maar ooh ten aanzien der gedachten, hierbij ligteJijk ontilaan, met terugzigt op en inmefl ing van de overige,
al .
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alggm ene rasp pep des lands enz. enz ., is bet door ous met
goedkeuriiig en genoegen gelezen, Alleen moeten wU herha.
kn, wet we, bijt ik weet niet welke gelegenheid, vraeges
gezegd J•iebbea, dat de geest rap bet kwaad otns een tlechto
plaatsyery ager van den kwaden geest voorkomt, in welkeg
.wand, al is hij ook nag zoo zeer wijsgeer, als dichter
hag weigeren to gelooven .
De Vrpuw. 1.817- J3it ttuk verltrekte, om de l?rijsuitdeeling
bij de Maatfchappij Kunst sij oils doel, bij welke naar her
Yrouwelljk naekt wotdt geteekend, meer luister bij to zetten . Flet werd voor eerie vergadering van vrouwen zoo wet
als mannen uitgefprdken, en zulks weinige maeuden nadat de
jichter ,zijne jeugdige Echtgenoote door den dood had verW en .
Dit een an ander gaf eigenaardige aanleiding tot de
kguzo der ftoffe, tot derzelver bijzondete behandeling, en tot
onderfebaiden biiwerk, sea bet hoafdtafereel toegev©egd,
Ouder bet lastlte rekenen wij den aauhef :

Yrees niet, geliefde fehitnl dot ik, het rouwen mod,
Jr en feestlied

tteemman zal, eer ik awe arch voldoe - enz.

door ons met goedkeuring en treurig genoegen befchouwd ;
als ook die plaatfen, waar hij wederom geheel tot dic onderwerp wederkeert, en daarbij misfchien awl eens wat langer
vertoeft, dan de koele toeboorder, inzonderheid de liefhehber van kunst en uitwendigen tool boven onzigtbare gevoelens des harte, met den ti id en de plaatle beflaanbaar acht .

Wij, echter ;, wilien zoo nederig Wet zijn, oan ous onder deMaar er ontftaat ligtelijk een andere
,ten to rengfclukken .
firijd, rover de behandeling salve yaw bat eigenliik onderlwera . Deek dezelve, naua,elijk,, nniet a1 to zeer in de bijz ndere Aernmintg des Dichtera, waarbij het harce tot overlioopeais toe vol t tnaar bet hoofd wet eens zoo veel to lediger is? Niet, elsaf wij aan den vorm veal to berispen haddgaa, of de zang niec vloeide, de beelden niet overvloedig,
waar an trefend waren . I-det tezendeel is pans doorgaaaas voor .
gekomen . En wie bewondett den Oichter niet, die zd6
west to itenen, to klageo, en zichzelven to befchuldigen
over al to karig betoonden pligt? Maar, wanneer wij het
iluk van dezen dqs outdocu, den blijft er ligt al to weinig,
en wel zoodanig iecs Qyer, dat min behaagt. „ De vrouwen
zijn
I 2
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zijn veel beter, dan de mans" -- dit is bet thema, bier behandeld ; -„ de laadlen deugen eigenlijk bitter weinig ; woeste
en misbruikte krachten, ziedaar hun roem!
Maar moet dan
de lof der vrouwe juist op de verguizing des mans -- kan
dezelve niet uitnemend op beider eigenaardig verfchil, ja dd r .
op gebonwd worden, dat de voortreffelijke vrouw den voortreffelijken man nog to boven gaat ; zoo omtrent, als, naar't
Dichters eigen beeld, de zachte parel her oog, op den duur,
meer nog fireelt en boeit , dan de fchitcerende diamant ? Behalve deze algemeene sanmerking, hebben wij eene meer
bijzondere. Zij treft de sanlialing der gefchiedenis van Ha .
gar. Was deze waarlijk een ilagtoffer van onregtvaardig man.
nengeweld ? Kent LOOTS de omflandigheden genoeg, om
biervan zeker to zijn? Of, last hem bet karakter van Abraham toe, dit ligtelijk to vermoeden? Zoo neen, dan begaat
hij eene onvoorzigrigheid, en vergrijpt zich aan eenen man,
ja san een boek, dat zijnen medeburgeren, dat hemzelven,
beilig is, en, naar ooze overtuiging, heilig moet blijven, zal
de maatfchappij gelukkig zijn . Wij mogen op dit ontzag niets
laten afdingen ; en bet oncbrak den Dichter zeker aan geene
flof, om zijne tielling to Haven, zonder juist den genoemden
Vriend van God en Vader der Geloovigen sag to randen . De ruimce verbiedt, in meer bijzonderheden to komen . Her
flotzangetje heeft ons zeer behaagd . In den volgenden regel,
dearentegen, in den aanhef, heerscht niet flechts ftroefheid,
maar ook overdaad, door de curfieve letter aangeduid :
Ja, fchoou een fchaar van yolk bier indrong hangs den drempel.
Ter

twee-en-tachtigJie verjaring van den Lt. ldmiraal v a N
i Mei 1817. Allerfraaist! leder couplet eene
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nieuwe bloem in den fchoonen meikrans! Gaarne fchreven wij
er eeu deel van over ; maar, waar zouden wij opbouden?
Wij willen this maar alleen op twee, drie blaadjes opmerkzaam
maken, die bet menfchelijke in de kunsr fchijnen to verraden .
Volmaking Loch, en geene volmaaktheid, is bet, waarop wij,
bij alie onze infpanning, hebben to oogen . Bl . 125 . bror.
mend rouwgefchal ; dit woord doer onvermijdelijk aan kwalijk gemeenden rouw denken . - BI . 126 fcheutvrij ,, een zonderling woord , dat ligt iemand voor onkwetsbaar zou opvatten, en dat zeer wel gemist kon worden. " Bl. 127 .
Geen
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Geen nagebootst , gezocht geween
Van koude levenlooze wichtjes,
Geteeld nit onbezielden fteen,
Met uitgedoofde lakkellichtjes - enz.
Ben zeer natuurlijk verband der gedachten bragt ons hier
in de Nieuwe :kerk to Amfterdam , bij bet graf van n .
R U i T E R ; en nu hinderde ons de tegenflelling der ileenen
met de levende wichtjes.
De Rijmdr{ft, Hekeldicht . De vorm, aan deze hekeling gegeven, is misfchien min gewoon . Het voigehoudene beeld
van zware buijen, en de verdichte gevallen, naderband voorgefteld, ftrooken welligt niet volkomen . Elk op zichzelve
echter, en vooral bet eerfte, is geestig, vol van allertreffendite fpelingeu, b. v.
Als 't flormig luchtgewest der rijmgezinde geesten,
Door honger en gebrNk beroerd , ass door tempeesten,
Gedichten uitilort, na een' bangen barensnood,
En 't rum van zee en iucht zicb aan elkandren Root ;
Dan forte* lierzang, leer- en heldendichten neder,
Van ondren geeft de zee geboorte- en lijkzang weder ;
De treurtoon built er door, bet draait, her fluift door een,
Een flerker hongerftorm drijft zwakker voor zich been .
De dichtkunst is ons Loch altijd eene Qechce kostwinning
voorgekOmen . Doch verder a
Dees bui valt zachtjes ncdr, met drnpjes . f-ijn als fof;
Die ftort met meerdre kracht, met tiralen, dik en grof ;
Dees mengt er blanke fneeuw en zelfs wat bagel onder ;
Een andre pronkt, heel grootsch, met blikfem en met donder ;
En die, opdat hij 't fombre en 't fchrikbre t' zaam vereen',
Voert, in zijn' nederkomst, een' flortvlaag med van teen .
Ter eerfle verjaring van den Veldflag bij Waterloo . Kort,
maar krachtig . Wij twijfelen, echter, of de sanloop wel zoo
duidelijk, zoo juist gezet is, als de aard der zake vordert .
Het volgende ftuk, clan den Worst, bij Zijn bezoek in bet
infituut, is onzen lezeren uit eene vroegere uitgaaf nog genoeg bekend ; en, al den lof, toen aau hetzelve gegeven,
herhalende, gaan wij over tot
1 3

Ves

Het feestvietrnd rfmflerdam, bij aid ktmge ttenwoordigheid
van hunne Koninklijke Majesteiten en bet Verfelijk Huis,

1816 . Met groot genoegen hebben w=3j dit fluk gelezen . Het
is een waar fchildertafereel, der gelegenheid waardig, en zoo
als bet ook maar door een' ooggetuige to vervaardigen was .
Wij ftellen ons voor, deze beoordeeling tt veliieten thet
eenige coupletten uit dit auk, aehternangevoegd, wttarb!J ie+
der over den trant moge t ordeelen . Intusfchen zijn ons eeni4
ge aanmerkingen voorgekomen . De Dihhter, b. V,i ljereekit
van eene fpelevaart in den nacbt . Wat zal Mj hiervatt maven, die niet weet, or wat zal hij zeggen, dib *eet, flat
hierdoor de groote nienigte van alierlei vaart-uigen
Zoldet'
fchuiten, trekfchepen enz . erlzm zijn to verfl :Ahb, die de grad-W,
ten opvulden, om de iltuft inatie gemakkelijk en volkonlel
to doen opnemen? Ook twiifelen wij, of bet volgende couplet wel gued losloopt, althans duidelijk genoeg zij
Ja, 't lot van Neerland werd befiist,
Haar boon voor eeuwig uitgewisel3t ;
Van alle fmet gewasfehen
In 's vijands bloed , verkwist zoo -rijk t
Werd ze eerstgevallen fneeuw geUjk
Toen ze, in de breede plasfen,
In 't vocht, de landkeel daorgeweeld z
Haar wimpeltip had afgefpoeld,
Toen moest Algiers ' bezuren,
Toen 't eerile fchot voor de eer der Tflag.,
Die zeeen dwingt tot diep ontzag,
Vloog door bijne ijsren rinreit:
Moet or misfchien achter aggefpoedd, of vroeger na gtl jk,
ook een longer zinfcheidingsteeken fiaan? floe bet zij, wij
kunnen bet niet regt volgen . Wijders wenschten wij, bl .
'164, dat : van ons voldaan, nocn regt Uollaildscb, noch poetisch, wel gefchrapt .
. Lees : aw n de dsvergeMeegdetli de
11an Nederlandef . 18r7
,euwige bedilkrs . S'cherp , geestig , A to waar i Her eerfiie
couplet op bl . 169 fchijtlt ons wat duster.
De Zeefchuimers . ISO_*. Naar floffe en vgrm yoortreffeiijk,
Smaad kleefde, is, echter, zeer hard .
Glorie . tllo8 . Eene ,perfiflage, door dit 1lbtvers geaoeg
verklaard :

Wat
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Wat mag tilt xijr1? . . maar hoe! wat flem
Klinkt in inijn oor? ,, Aanfchouw dan hem,
, Den held, wel waard deze achtbre flaatfre :
„ Vereer hem! hem behoora dat paard ;
» 't Is winner van een zweep verklaard ;
„ En hij ontvangt voor 4 bent den lof bij procuratic!"
Als eene aardlgheld !area wij dit ggartle gelden , ja zelfs a1s
eene fatire op ddtt dommeb hodginoed van fommige liefhebbers van dusdanigetl lof. Mar anders prijst LOOTS toch
ook elders den Koning, om hetgeen zijne krijgslieden gedaan
hebben ; en is eene rtefbning voor fommigen onzer provin_
dens in een' tak van haar beflaan, Met onbelangrijk, en
daarom door de regering der fleden osenlijk aangemoedigd,
even zoo min, tm misfchien minder befpottelijk, dan hetgeen
de Olimpifche l*rden, door Pindaretl bezongen, eertijds verrigtten .
In het Salon op Peekhttfzen . ii;tb.
lan wijlen J . H . LEX I u s . 1817 ; Ben paar kleine fluides ; bet eetfte vooral fraai.
In bet laatfle vatten Wfj niet, wasrom ,, Verdraagzaambeid
b
in 't vriendiij k maa111ibht neerzitt .
Zie bier, ten fl+otte, de btlnofde couplettth tilt bet feestvierend Amflerdam :
Maar vruchtloos, windje! u opgewekt ;
Gil, die, zoo mat ter rust gefll'ekt,
't ffaddtend zeil blijft itangen ;
Ben vunrgeest, die in golven leeft, (*)
In pollen balg dpn flroom doerzweeft,
Zat uw geweld vervang
Hij flaat de wielaen, u ten ftijt,
In 't vooht,, hij jkvendt zich wijd en zijd,
Befpottende uw vermogen ;
En is, met Vorst en Htlfgq0is,
Dwars tegen dwang der flroomen inj
Verre uns gezigt on ;.vkggen,

In

1)e rookwolk, die Eich bogtig krult,
Met rollend zwart de lucht vervult,
3ler('*) Da Stoomboot .
1 4
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Vervangt nu 't helder blinken
Des wimpels, die, in top zoo hoog,
Her kroonjagt wees nun alter oog,
En nu in 't wand blijft zinken ;
Bedekt, verzwelgt then koolmijnfmook,
Door uw' gevlamden blikfemrook,
0 zwangere kartouwen!
Stort wolken gloeds uw keelen uit!
Wij zingen, bij uw grof geluid :
„ Wiihelmus van Nasfouwen! ",
Uw dondertoon voegt op den vloed ;
BU 'c fneeuwwit fchuim past zulk een gloed,
Voor 't oor en oog der helden ;
Her zijn geen ijdle blikfems medr,
Neen, hooren wij den nagalm wedr,
Die Monk langs Nereus velden,
En dreunen deed her roovrenflot ;
't Is 't oopnen van den leeuwenfirot,
't Is 't opQaan van zijn blikken ;
Niet in de kooi, zijn' moed to naauw,
Maar zoo als hij, door tand en klaauw,
Al 't woudheir doet verfchrikken .

Kleine Romans en Verhalen Yan A. F. E . L A N G u E x N. Te
Haarlem, bij F. Bohu. In gr . 8Ya . 3ia B1. f 2-xo- :
Lang, tee lang, ons althans veel re lang, is de eerfle Roan uitgedijd . Die beilaat x9o bladiijden, en zal, onder den
ticel van : De Vreeisdeling en bet kkine Stadje, de groote
gebrekeii en belagchelijkheden van het : ik wil mededoen en
ik han niet, in kleine fladjes, moeten gispen : zoodat her
dan eene fatire -- geworden is? neen, Lezerl een langgerekt
en vervelend verhaal, dat, ja, bier en daar een' lath opwekt, maar dat doorgaans her ware geestige mist, en daar
Diet veel ook van worden kon, ten zij her bij eene nadere
redaktie den+ naam van Rein bijzonder had gehandhaafd . De
Doed to paard heeft de verdienfl:e van korc to zijn ; thaar of
bet iets grappigs of aandoenlilks wezen moet, verklaren wij
niet to bevatten. De Onverzoenlijke heeft dezelfde beknoptheid,
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heid, en is een treurig en nagengeg ougeloofelijk verhaal, dat
echter van geheel de verzameling bet meest nog .leerzaam is.
Bet onderwijs voor een' Staatsman teekent de haven en bovelingen, overdreven genoeg, van de ongunftigite zijde. De
Muizeval, of de preek voor Recenfenten, laten wij ter beoordeelitig van bet publiek ; wij houden ons liefst nentraal . De vrolijke Hofnar is lets uitvoeriger, maar, buiten
eenen enkelen slog al geestigen zet, is bet (lot ; De bladzijden, voor hem beflemd, zijn vol, in ons oog bet beste. De
fchrandere Man is een waanwijze kwast, die, gelijk betameIijk is, van zijnen waan van doorzigt en fchranderheid de
dupe words . Zoodat wij noch den Lezer tot bet koopen,
noch den Uitgever tot bet doen overzetten van meer foart :gelijke uitheemfche produkten zeer kunnen aanmoedigen .

School van Wijsheid en Deugd . Een nieuw Cefchenk voor de
Jeugd, uitgegeven door J . L . E W A L D .

Naar den tweeden

druk, nit het Hoogduitsch . Te Amflerdam, bij J . van der
Hey . 1817. In ki . 8vo . XII. 174 Bl. f x - Io -

N iet, dat de naam van

E W A L D allddn ons beWoog ; maar
met voile overtuiging raden wij der jeugd, deze fhool van
wijsheid en van deugd binnen to creden, en de lesfen, die
aldaar gegeven worden, wdl to onthouden en to behartigen .
Uit de aanpriizende woorden, welke E W A L D der Hoogduit-

fche uitgave voorarzendt, en die ons in bet voorberigt voor
de Hollandfche vertaling worden medegedeeld, blijkt ons, dat
deze verzameling van verhalen voor de jeugd van eenen man
komt, die geld noch roem begeert, ja zelfs niet eens verkiest genoemd to worden, maar flechcs in flute en zonde#
eenige aanmatiging in zijnen kring goeds poogt to ftichten.
Dit is nu wel geen volftrekt beflisfende waarborg voor de
deugdelijkheid van bet werkje ; maar bet bevat toch veel
grond tot aanbeveling .
De inhoud van bet boekje prijst zich intusfchen zelf son,
Hij beftaat nit fabelen en vertellingen, de onderwerpen meest
uit de natuur ontleend .
Bij de lezing ons getroffen gevoelende door de eenvoudige voorftelling der waarheid, bet lie .
ve van den flijl, en bet gewigt der voorgedragene onderwijzing,
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zing, vraagden wij bij ons zelve, of her niet de baste ma,
beveling voor werkjes van dezen aard zou wezen, wanner
ook volwasfenen dezelve met vermaak lezen . Het is dan eeu
bewijs, dat de voorflellingen voor bet menfchelijk hart berekend, en vrij zijn pan die lafheid, die wel eens met eels_
voudigheid words verwisfeld. Is niet, b . v ., ook voor den
rijperen ouderdom creffend bet navglgend voorkel van de
uitrnuntend heid van den mensch boven hpt redelooze dier,
„ Zie," zeide de vader tot zijn zoontje, bij de befchouwing van een zuigend lammetje, „ toen gij geboren werdt x
laagt gij in J en fchoot uwer moeder, en zuigdet aan hare
borflen, even als dit lam, en gij fluimerdet eenige maandetf
tang . Maar nu tlaakt gij uw hoofd omhoog, zaagt van do
borst opwaarts, en lachtet uwe moeder aan --* daartoe is dit
lammetje Diet in Nat . En na verloop van eenige maanden
herkendet gij de moeder boven alle anderen, iachtet haar toe,
en tlrektet de bandies naar haar nit - ook zulks vermag dit
lammetje niet, En toen er weder eenjge maanden verloopet$
waren, herkendet gij ook uwen vader, keerdet uw klein aangezigtje van de moeder of naar hem toe, en zeidet nu : vat
der! moeder 1 - daartoe is bet lammetje niet in Ihaat, let
gaat met zijn hoofd naar den grand gebogen ; maar gij zijt
in flaat, om niet alleen uw aangezigt naar de aeraa are rigten p
naar bet ook opwaarts naar den hemel to heffeu, en de liefde groeit bij a non . Zoo groeit ook do kennis aan . Weldra
zult gij insgelijks het gelaat der natuur aanfchouwen, zoo
we! als dat van uwen vader en van uwe moeder ."
Hetgeen deze opfleilen boven vele andere vooruithebben,iis #
dat then dezelve best den kinderen zelve vw1 est of verhaalt,
en dat zij uitnemend gefcbikt zijn , ow den road van E W a L U
daarbil to Volga", dot men, namelijk, den kinderen den zin
of bet oogmerk van bet verimal laat raden, er nu en dan eene
audere uitkomst van verdieht , acht geeft, wat zij daarvan
yeggen, en bun vrage, of de uickowst wel zoodavig heefx
kunnen zljn? Men moet ook, voegt hij er bij, de vertellingen niet met breedfprakige zedelesfen doen verzeld gain,
naar de zedeles tiit bet verhaal zelve laten voortvloeijen,
fonder verdere vermanieg of waarfchuwing ; de t,oepasfiag
aan bun zelve overlateude, die zij zeker beter maken, do
men hnu dezelve voorprediken kin .
Hot boekj is glzoo bijjzonder, iwmers zoo de kiaderes
nog
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long zljn, voot de ouders, opdat deze verltalen en uitbreiden, op velerlei wijze gefchikt, (en daarna geve men bet
aan den kinderen ten gefehenke) hetgeen reeds daaruit blijkt,
dat ieder opftel kort is, its waardoor dit deeltje reeds rneer
den zeveutig verhalett bevat .
De ftukjes, getiteld : Net Koningsland, Het Testament, De
Tai9r, De Wetgeving, Met vaderlijk G'ebod, en De goede Kofadag, zijn leer gefe!hikt tot kinderlijke voofbereidlng op bet
bljbels4lt oaderw4js . Het iaatfte geeft indrukken tegen deri
fektengeest .
„ Ga -deli getroost" (zeggen ook wij den l?loogduitfchen
Uitgever en den Vertaler ma) „ ga dan getroost de wereld
in, eenvoudig, niear nnttig boekje! Onderrigt, vermaan, en
waarfe1 uw overal , waar gij komt! Dring in bet hart der
moeders, en door hetzelve in bet hart der kinderen ! Naar u
taste bet kind bij elken ftffien avondttand, brenge bet zijner
inoeder, om bet daaruit iets to verrellen, en Inistere met ingefpannen aandacht naar bet verhaal! Vermaak, terwiji giJ
onderrigt . en onderrigt, terwijl gij vermttakt! flij, die bet
zaadkorreltje in de sarde zegent, zal eok bet geestelijke zaad
zegenen, dat gij in der kindern hartefr bebt uitgeltraoid ."
Words ooze wensch van een goed enthaal van dit lieve,
fchoon vertaalde, boekje, hetwelk met eene frasije titelprent
is verfierd, vervuld, den zal er nog een tweede fttukje valgen, waarmede cliit werkje, voor welks overbrenging in anze
¢aal wij den bekwamen --ozDE hartefljk daniten, compleet
sag

zal zijn .

Gebeden voor Kinderen , door den Schoolopziener n, W E S T E R .
Ti Groningen, bij J . Qow$eug, In kd. Evo. 2o B1. f : - .z . :

E enige korte

est eenvoudige gebeden, zoo wel want huisfeIijk als fchoolgebruik . flet eerlle doet wederom aan de vraag
denken : Moet wen kinderen, voor zich, in bet huisfelijk leveu, leeren bides? Moet men bun daartoe bepaalde voorfchriften in harden geven en doen van buiten leeren , ten
einde ze woordelijk to volgen? Strekt dit, otn hunne gedachte aan, hunnen eerbied voor, hunne dankbaarheid jegens,
bun
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bun gevoel der afhankelijkheid van, hunne liefde tot God op
to wekken en levendig ce houden? Ge!leid, dat men de kinderen, tot bun tiende, twaalfde of veertiende jaar, geheel
enkundig kon houden van hetgeen ooit emtrent een Opper .
wezen gedacht en geleerd is, ten einde bun dan eenen indruk door die welbegrepene ontdekking mede to deelen,
welke niet zoo ligt weer vervloog ; zou zulk eene hande!wijze wenfchelijk zijn of niec? Her is waar, dat her flechts
eene vooronderftelling is . Kruid en onkruid gedijen al fpoedig even zeer op den akker des kinderlijken verftands, en
then rein to houden, words vroeg der ouderen pligt. Her is
dan ook goed, den waren godsdienst bij tijds aan to kwee.
ken . Bidden is daartoe zeer gefchikt . Kon men bet kind
leeren, bij her eten, bij her ter ruste gaan, zijne gedachten
waarlijk tot God to verheffen, zuiks ware voorzeker wenfchelijk. Maar bereikt men dit doel met formulieren? Of,
leert men her kind -- to naderen met de lippen, terwijl het
hart verre is? Her heeft zijn voor, her heeft zijn tegen.
Net minst nog zouden wij aan de nuttigheid twijfelen bij her
eten. Her kind ziet aan tafel eene plegrige handeling verrigten ; zijne eigene nieuwsgierigheid lokt hem uit, near de
oorzaak to vragen, en bet valt flier moeijelijk, hem een antwoord to geven, dat gereedelijk tot waarachtig bidden opleidt. Doch, ook deze bedenking neemt bet nut der medegedeeld+e kleine gebeden niec weg. De meeste ouders zullen - voor zoo verre zij nadenken - toch wel voor de
zaak zijn ; en dan vinden zij bier een' keurigen voorraad,
meest van den bekwamen W E S T E R, doch ten deele ook van
den Hoogleeraar T I N G A . Men zou nog Wel kunnen vragen,
of her : om Jezus wil, door de kinderen verflaan worde . Doch
misfchien is her een voldoend antwoord , dat zij even vroeg
moeten leeren aan Jezus als aan God denken, en dat her
viet verflaan de gereedfle eanleiding zal geven toc gewenschte navraag. Dank hebbe dus de grijze kindervriend voor
eenen arbeid, die gewis zijne moeijelijkheden heeft! Dank
hebbe hij, boven alie bedenking, voor de fchoolgebeden,
wier beil, als algemeene, in bet oog loopende, hulde aan de
Godheid, wilj niet betwijfeleu!

BOEKBESCHOUWING.
Disfertatio inauguralis de Bileamo ejus historic, et
vaticiniis, quam -- pro grade doctoratus - publico examini fubmittit B A R T H OLD U S R E G N E R U S
D E G a E R, Rheno -Trajectinus.
Trajecti ad Rhenum , ex oificinc 3' . 4ltheer. 8vo. form. maj.

E
ene fchoone Akademifche Verhandeling, den edelen Schrijver en zijnen waardigen Leermeester even
vereerende, als zy den alouden vaderlandfchen rotm,
door bondige geleerdheid, ftaaft. De keus des onderwerps is zeer gelukkig . Alwie eenigzins met de Bijbeifche uitlegkunde en hare gefchiedenis bekend is, weet,
welk eene ergernis velen aan Bileam's gefchiedenis hebben genomen, en hoe vele pogingen er zijn aangewend,
om het aanftootelijke, hetwelk men er in zocht en vond,
uit dezelve weg to nemen of to verzachten ; alles op
verfchillende wijze, naar mate de Geleerden, welke deze gefchiedenis behandelden, minder' of meerder' eerbied voor de achtbaarheid en het gezag des Bijbels hadden . Niemand zal het dus voor noodeloos of overtollig
verklaren , deze gebeurtenis op nieuw ten toets to brengen, en, in hare verdediging, de eer der gewijde oorkonden to handhaven tegen dezulken , welke mythe, fabel, droonz en leenfpreuk noemen, wat hun niet behaagr .
Maar ook als dichtftuk verdient Bileam's Godfpraak al .
ler opmerkzaamheid. Hij moge, naar fommiger oordeel,
de eenvoudige fchoonheid en waardigheid van eeanen David en Mozes, als Natuurdichters befchouwd, niet bezitten, (hoewel anderen hem geene dier eigenfchappen
betwisten) echter heeft hij uitftekende verdienfle, en
zijn dichtftuk is ecn der fchoonfl :e, welke de Hebreeuwffche oudheid heeft nagelaten . Er heerscht in hetzelve
kracht en verhevenheid, eon gang van denkbeelden en
K
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uittwezemingen, die al hooger en hooger ftijgen, en,
verre van to verzwakken, immer levendiger en fchoo.
ner warden, den geest tot de hoogfte verrukking op .
voeren, denzelven, als met een geopend oog, in de
yertle toekomst doen lezen, en hare gebeurtenisfen
treffend en heerlijk afmalen .
De Verhandeling is vervat in drie afdeelingen, van
welke elke afdeeling weder hare bijzondere hoofdftukken heefr .
De eer/le afdeeling, welke over Bileam en zijne gefchiedenis tot aan zijne kortist bij de Meabieten handelt,
verdeelt rich in vier hoofdilukken, bladz . 1--48. I.
Isracls gejleldheid, welke met Bileam's gefchiedenis in
een naauw verband faat . In dit hoofdftuk worden kortelijk Israels lotgevallen, van bet tweede jaar na den
uittogt dezes yolks, tot aan hot tijdflip van deszelfs
verfchijning op Moabs grenzen, ontvouwd, en het
ftandpunt aangewezen, van hetwelk de lezer deze gefchiedenis en Godfpraak befchouwen moet . II . Bileam,
zijn naam : volkenverderver, of, naar eene andere afleiding, groote verderver ; een naam, hem eerst daarna
gegeven, om de hem toegekende kracht van vlockfpreking. Zijn oorfprong : Bcorszoon, onzeker wie die ware .
Zijn vaderland : Pethor, in Mefopotamie aan den Euphraat gelegen . III . Bileam's Godidsenst : een vereerder
van den waren God, echter, met 7ehova's kennis en
dienst, afgoderij, die altijd aan wigchelarij verbonden
was, vereenigende. Zijn perfoan : (post, bediening , waardigheid, perfona .) Sommigen houden hem voor een'
profeet des Heeren, anderen voor een' waarzegger of
wigchelaar . Hij fchijnt bet laatile geweest to zijn, hoewel hij , in deze gefchiedenis , als profeet des Heeren
optreedt, voor een' tijd met Jehova's geest bezield .
Zijn karakter : baatzucht en loosheid (list.) Van andere
gebreken en ondeugden , welke N I E M E ij E R in hem
vindt, wordt bet onzekere en onbewezene, met een
enl:el woord, vermeld . IV. Bileam's lotgevallen tot
aan zijne koinst bij de Moabieten . Balak's vrees voor
bet
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hat Israelietisch lager ; sijne raadpleging met de Midianieten ; bezending aan Bileam, en door rijke gefchenken
aangedrongen verzoek, om naar Moab to gaan, en den
vloek, waaraan men groote kracht toefchreef, over is,
rail to fpreken.) ,fehovrs's verfchijning aan Bileam, here
den togs en de vervloeking verbiedende. hertrek der af.
gewe%ene Moabietifehe gezanten, en hunne wederkeering
me; aanzienlijke gefchenken. Bileam's begeeree om aatj
Jet verzoek to voldoen. ,`fehova's nieuwe verfch~ning ;
vergunning tot de rein, maar herhaald verbod van vloek .
fpreking. Bileam's afreize ; zijne ontmoeting op den
weg met de ezelinne en den Engel ; zijne aankomst bij
Balak .
In deze afdeeling, welke als voorbereidende inleiding
tot de volgende gefchiedenis en Godfpraak kan befchouwd
worden, ilralen, aanvankelijk, groote belezenheid,
fcherpzinnig oordeel en uitlegkundige bedrevenheid door,
die ter opheldering van menige duistere pleats , in bet
gewtjd verhaal voorkomende, gelukkig worden aangewend . Met vele proeven, meer dan ons plan gedoogt,
zouden wij dit oordeel kunnen Haven . Onder andere
behaagde ons de wijze, op welke eene zwarigheid uit
H . XXII : 22, vergeleken met vers 2o, wordt weggenomen . In bet 2ofle vers wordt verhaald, dat Yehova
aan Bileam do reis naar Moab vergunde ; en in vers .22 ;

dat _?ehoia's toorn tegen Bileam ont/lak, omdat h~i henentoog. Deze fchijnbare tegentr'ijdigheid was voor
fommige uitleggers, onder dezen voor E . P . C . R o S X NN U L L E R (in Schnliis ad V. T. Tom . 11 p . 252) zoo
gewigtig, dat hij daarom mede j E R U s ALE M'S gevocn
len aanneemt, en bet grootile gedeelte duet gefchiedeatis ais een verdichtfel van Bileam, door hem onder de
Moabieten verfpreid en vandaar ter kennis van Mozes
gekomen, befchouwt . Door onzen Schrijver wordt dcze zoogenoemde flrijdigheid (door at o s E N M U L L E K
eene onoplosbare zwarigheid (dificultas inexplicabilis)
geheeten) opgeheven, door bet geven eener andere overzetting, en wel deze : toen, of als hij op reis was,
wend
K 2
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werd 5'ehova's toorn tegen hem ontJloken ; eigenlijk : .
7e
Nova's toorn ontflak tegen hem op reis zijnde, (iratus
fait ,7ehova Bileamo in itinere verfanti ;) welke vertaling hij ftaaft door aan to voeren, dat bet woordje : 1Z
fomwijlen den tijd aanwijst, en in de beteekenis van :
wanner, als, toen, (cum, quum, quando) gebruikt

•

wordt ; terwijl er ook niet ftaat : :11', maar Kit
t;
(*) . Benvoudiger nog fchijnt bet ons, indien melt
tZ neemt als een pronomen relativum, qui, quae,
quod, die bet voorgaande met bet volgende verbindt,
op deze wijze vertalende : (vets a1) proximo mane furrexit igitur, frataque aftna iter paravit cum principibus Moablticis Bileamus, (vers 2^.) cui (7) in itinere verfanti iratus fuit 3'ehova . Des anderen daags
opgeflaan zijnde, en zijne ezelinne gezadeld hebbende,
yertrok Bileam met de Moabietifche Vorflen, tegen welken (Bileam) op reis zijnde (of, nadat hif vertrokken
was) des Heeren toorn nntflak . Bewijzen voor dit fpraak .
gebruik van bet woordje : 'n zijn er vodrhanden . Genef. III : „ tot dat gij tot de aarde wederkeert, uit web
„ ke ('i) gij genonien zijt ." In onze overzetting ftaat
„ dewijl gij daaruit gen omen zijt ;" doch in de Griekfche
vertaling : fi; ;c , e qua (terrd) , uii welke (aarde .) Genef.
IV : a5 . „ God beeft mij een ander zaad gegeven voor
,, Habel, welken ('Z) Kain heeft gedood." In onze
overzetting is bet : „ want Kain hem heeft doodgefla„ gen ;" dochinde Griekfche weder : dv awlu svE xXv+ quern
occidit Cais'nus, lien Kain gedood heeft . Pfalm LXXI :
15. „ Mijn mond zal uwe geregtigheid vermelden, den
„ ganfchen dsg, uwe gunst ; van welke (+.~) ik de me .
„ nigte niet ken ." Bij de onzen ftaat : „ hoewel ik de

Tin

„ ge(*) Voor bet gebruik van bet woordje `02 in de betecke.
nis van quum, quando, beroept zich de Schrijver op ornss i us, Phil. Sacra, p . 445, (bij ons p . 949) die zulks uit
deze plaats (Num . XXII: sa) flaaft, doch daarin , naar des
Schrijvers oordeel ten onregte, niet door n n z ILE, in zijne
uitgave, is gevolgd .
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,, getalen niet weet ." De Griekfche overzetting heeft
bier ozi . Pfalm XC : 4 : „ duizend jaren zijn in uwe

,, oogen, als de dag van gisteren, die (ID) voorbijge„ gaan is." Bij de onzen : , als hij voorbijgegaan is ;" in
de Griekfche vertaling : 11, quae, welke. Meer voorbeelden voeren wij niet aan, daar de gegevene voldoende
zijn . Voor bet overige blijft in al zijne kracht des Schrijvers gezegde, dat to dezer plaatfe niet words opgegeven de reden, waarom Jehova op Bileam vertoornde ;
doch dat zuiks genoegzaam blijkt uit bet ganfche verband en uit Bileam's geheele gedrag, omdat hij, namelijk, uit baatzticht, en met den wensch om Balak genoegen to geven, op reis toog .
De tweede afdeeling, welke bet overige van Bileam's
gefchiedenis en zijne Godfpraken ontvouwt, heeft vijf
hoofdifukken, bladz . 49-129 . 1 . Bileam's lotgevallen
wa zijne aankomst bij de Moabieten,en zijne eerJle Godfpraak. Bileam's ontvangst door Balak ; noodigmg aan
bet ofermaal ; geleide op tenen berg, aan Baal-Peor
gewijd, vanwaar' he Israels leger kon overzien ; bet oprigten van zeven altaren, en bet oferen van zeven rt:nderen en even zoo vela rammen ; naar des Schrijvers gevoelen, herwelk hij zeer waarfchijnlijk maakt, niet ter
eere van Baal-Peor, inaar van Jehova ; Bileam verwijdert zich onder voorivendfel, welligt ook in de verwaehting , dat 3ehova zich aan hem openbaren zoude ; verfchij ni ng vats eho.va of van zijn' Engel; Bileam's vrees,
terugkeering naar Balak, en eerf a Godfpraak, Israels
Neil, grootheid, talrijke nakomelingfchap en fchitterenden voorfpocd voorflsellende . II . Bileam's tweede Godfpraak . Balak's bevreemding en misnoegen over Bileam's zegenfpreking ; zijn vermoeden, dat bet zien- van
Israels ganfche leger Bileam's geese tot die zegenende
Godfpraak beeft opgevoerd : waarom hij hem naar eene
andere plants, vanwaar flechts Israels achterhoede kon
gezien warden, henenleidt ; nieuwe oferande ; Bileam's
verwijdering ; 7chova verfchijnt wader aan hem, en beveelt hem nogmaals to zegenen ; tweede Godfpraak, IsK 3
racls
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tails zegepraal, gdij* weleer over Eypte, zoo ooll nu
over zijne tegenwoordige vijanden, aafkondigende . III.
Verde Godfpraak . Balak, nog meer +ver/loord, vordert
van Bileam, noch zegen noch vlock to fpreken ; die hem
echter zulks weigert, zich beroepende op JMova's last
doch het verzoek inwilligt, em naar eene andere pleats,
waarfchijnlijk de ktuin van Baal-Peor's gebergte, to
gaan , en vandaar , wake het onogelij k , Balak's wensch
to vervullen ; wederom gene gfarande, doch niet meer
set die bijgeloovige plegtigheden, bij de vorige gebruikt,
daarvan door Jehova's aandrijven teruggehouden ; der,de Godfpraak , Israels toekamend geluk in Kvanaan, den
roem van het nieuw geflic4rte rijk en dettmlks dapperheid
verheffende . IV. Vierde God/prattk Balttk's heviger
misnoegen en verwijt aan Bileam ; dozes mans verantwoording met Jehova's last en bevel ; v+ierdeGodfpraak,
vat Israel eenmaal ten aanzien der Moabieterc yerrlgtten, err wat Moabs lot wezen zoude, voorfpellende .
V . Bileam's overige Godfpraken, aangaande bet let der
Kanieten, en eene karte,, afgebrokaene, vol vuw en kracht
gefprokene voorzegging, ondergang en verdarfdreigende
aan alle Israels vijaaden. Hierop vodgt het averige gdeelte van Bideam's gefchiedenis ; zijn ra*d ter verleiding der Israelieten ; opvalging van dezen r ad, met de
treurigfle uftwerkfglea voor Israiil ; Bzleaam's terugreis
naar zijn iraderhr4d ; wederkeerierg waar de Midianie .
ten, welbe, met do Israelieten kt#g voerende, wgareld en pulp begeerden ; hij fneuvelt in
fchijnlijk suns
eon' veldflag, en %W* ten uiteinde, zulk eene* verreuderl!ken menscb waardvg .
Ook deze afdeeling geeft overvloedige bewijzen van
aces Schrijvers uitlegkundigen fmaak, vau eeue ware en
eenvoudige, maar door geleerde onderzoeking verk .regene en door bedacitzaam oordeel befluurde , wijze van
fchriftverklaring . Nk eene algemeene beftlwonwing van
Bileam's dichterlijken geest, en het veelvuldig fchoone
zijner Godfpraken, wordt elke bijzondere Godfpraak
taal- en oordteikundig ontvouwd, wit in dezelve treffend ,
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fend, roerend, verheven en beeldrijlc is aangetoond,
en, met gevoel en l;racht van uitdrukking, in bet licht
gefteld . Dikwerf volgt hij, echter niet op gezag, maar
op tsslkundige gronden . bauwende, anderer gevoelen ;
dikwterf ook verlaat hlj anderen en doer eigene keuze,
welke, over bet algemeen, gereede toeftemming zal
viuden, en des Sebrijvers hedrevenbeid doe ; kcnnen .
Eene enkele maal, nogtans, m .isten wij aanhaling van
Sehriftverklaarders, welke dezelfde uitlegging, die de
Schrijver geeft, en voor welke hij andere uitleggingen
verwerpt, reeds gegeven hadden ; hetwelk der opmerkzaamheid des Schrijvers ontfnapt is , doch hem bet genoegen geeft van, hoewel bet niet wetende, met deze
Geleerden overeen to lls*ttnen . Bee voorheeld-daarvaf
is ytjlie, naar enze meaning, zeer gepste verklaring
Yen Num . XXII: ai, bet laaifte gedeeke, waar in en .
Ze ttverzetting itaat : en bet geklank des Kpnirzgs is bij
ham . Naar bet ons voorkornt, hebben K L I N K K NEE&G, VAN VLOTEN, KIIINOEL, (in Specimine
obfervationum in Pfalmos, inferto in Comm . Theol. edit.
ad Pfalm
a RuPEIt1I,VELir*IVSEN et KUINor
.
179)
gelijk
ook vEIV
LXXXIXr i6-•i 8. Torn .
. pag

en as U N T I N G H E ad hunc Pfalmum eene gelijke verklvit)g van doze woorden, tell minfte in denzelfden zin, gegeven . Doch dit in bet vogrbijgaan .
Voor bet overige ftraalt er in alles een vnje, mode
geest door, welke zich aan geene meeningen bindt, en
daarin bet voetfpoor van oordselkundige eu verlichte
mannen volgt. Zoo wprdt $ileam's bekend gezegde ;
mijne ziele flerva den dacd dir gpregten en mija niterfle
eij gelijk hct sytif, (Nutty. XXIII: iob) op taalkundigg
glronden en . bondige redenering, verklaard van Bileam',c
NE M A

vensch, our under zulke gelrakkigen, in bs midden van
sulk cen gczegend en beweddadigd yolk, to levee en is
ftervsn, in deszeIfs lot to deelen, en aan hetzelve gelijk
tc zijn. M U N T I N G It E, in zijne Gefchiedenis der
Mensohheid, Ilde D . aanteek . 272. heeft, ter ophelde-
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ring van Bileam's fpreuk, bet gezegde van den itervenden Cuthullin, bij o s s i,A N, aangevoerd : (*)
Maar mijn naani is beroemd, en mijn lofis in It fled-van de Barden.
In het geheim zegt de jeugd : o , ik flerve den flood van Cuthullin ! e. z. v.
(') BU onzen Schrijver, die M U N T TN G BE' aanhaalt , l}aat
verkeerdeljk Tom. II . nota is8 . en weder twee hladzijdea
verder (63) Tom. II . ROM 129. Hec is de 27zfte aantoekening.
(He: vervoig en flok hierna .)

Sermons prononcds darts I'Eglife Wallonne d'tAtmfterdam, pour cdidbrer le troifieme Jubild de latRdformation, par y . T Z I s 8 E DRE MANGE et P .
C H E V A L L I E R, Pasteurs de cette Eglife . k Amsterdam, chez S. de la Chaux. 1817. 8 et 76 pag .
8vo . f :-18- :

Sermon fur le prix et l'infiuence de It Rdfarmation, prononcd le jour de Con troifiPme jubild, dans
I'Eglife Wallonne de Harlem, par L . F . D E S E KR U R I E R, Pasteur de cette Eglife . a Amfterdatn ,
'chez S, de la Chaux. 1817. 2 et gg pag. 8vo f : 10
11et was, voorzeker, wel to voorzien, dat er vele
preken in bet licht zonddn komen, bij gelegenheld vats
het derde Eeuwfeest der Kerkhervornring . Het enderwerp was nieuw, van groot belang,en zeer gefchikt on1
vele predikanten nit to lokken tot de uitgave van bunne leerredenen, waarop zij, natuurlijk, moo moeite,
dan naar gewoonte, hadden moeten doen ; terwijl men
oak, niet zonder reden, verwachten kon, dat men,
door die uitgave, bet genoegen en de ftichting van velen bevorderen zbu . Of juist alle leerredenen, over flit
ouderwerp uitgegeven, der uitgave waardig waren, kunnen
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seen noch willen wij beflisfen : dan, dat de bier boven
aangekondigden alle drie het volkomen waardig zijn,
kiervan heeft derzelver lezing ons overtuigd ; en, zonder dewlve met elkander to willen vergelijken, durven
wij, ecitter, verzek-eren, dat zij, ietier, geene geringe
verdienfle bezitten .
De twee eerfte leerredenen dan, to zamen uitgegeven,
zgn door twee, algemeen met lof bekende, Walfche
predika uten van Awflerdam bij die gelegenheid uitgefproken. Jammer is bet, dat dit bundeltje die volledigheid niet heeft, welke de uitgevers aan betzelve hadden toegewenscht . Gaarne hadden zij gezien, dat de
leerredenen van bunne beide geachte ambtgenooten,die
bet leeraarsambt reeds oierlang en met den voorbeeldigflen ijver in dezelfde gemeente hebben bekleed, er bijgevoegd waxen gewordep . Dan, de Eerw . R 0 B E R T
heeft, wat moeite men ook aanwendde, tot de uitgave
van sign leerrede Wet 1uinnen ovagehaald-worden . Wat
den oudfen leeraar, deu Eerw . G R i o7 , betreft : deze zou op then zelfden ilgemeenen feestdag zi nen vijf
tigjarigen
n dienst tevens gevierd hebben . Reeds had hij
zich bij tijds tot then voor hem dubbel gewigtigen dag
voorbereid en zijue leerrede afgewgkt, toen eene verfchrikkelIke bloedbraking hem in dit bijzonder - belangiljk eta aandoenijk werk verhihderde, en hem ve &a
oever des doods bragt, die hem ook,na Gene zees kugdurige ftikkeling, naar bet geaf heeft weggeileept . De
treurige toeflund, intusfoberr, w+aarifi hij zich beyond,
kwam den Heeren L' A N G E M C II$ V A Z. L I F-L voor,
niet wel to gedoogerh, om bij tleszelfs hn}svrouw op de
door hen vtriachte uitgave van deszelfs opgeitetde aft
niet uitgefprolwue leertede 1t
tau to ejringeL -•- In
de vobrrede'w ordt van de vruchtelooze begeerre deruia+
geveren, in beide gemelde opzigten, berigt gegeven,
en tevens*erhaald, op welke wijze men,, you ioo*4,
de gemeente tot de groote plegtigheid heeft trachten
voor to bereiden, en wat men op den feestdag zelven
gedaan heeft, om deze plegtigheid behoorlijk to vieren .
Ii 5
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Otn nu tat de beide to zatnen ui gogevene leerredenen
ever to gaan : de Eerw . L' A N G E , die de: morgenbeurt
vervukie, en, derhalve, zijn onderwerp gefchiadkundig bthandelen moest, beeft de begtnfelen en drvoongansgen van bet bederf to van de hemrming in de Chris.
telijke kerk gefchetst, en tot grondflag gelegd de woor .
den van Gamaleal, >itandel. Vii: 38b en 39" : fndien daze
rndsrneming, of dit werk, ail manfehen is, dan sal hst
geba oken warden ; maar indies ha ult God is, Awtu 94
hot niet breken. Na eene korte en krachtigq inleiding,
over de gelegenheid en 4k gepastheid dier woorden en
over de belangrijkheid van bet feest , fehiidert de ieeraar
met de levendigfle kleuren bet ChristEndom, ala eetk
vrrudig en hemelfchoon in d elfs beginfelen, als dent
rijk , dat niet van deze wereld is , maar ook als door
vreemde leeringen langzamerhand verb sterd ex dew
beerschzueht miavornad . De voornanwfte bijzonderheden van dit verderf kips de redenaar zeer oord lkundig nit, plaatst dezelve in eene juiste owe, en
draagt ze op bet treffendst vroor. Dit Ik d$ h*ofdz a.
kelijke inhoud van het eerfte gedeelte 3*r redevee.
ring. In bet tweede gedeelte mattlt hfj, mec eeo joist
penfeel, het licht, bij de Waldenzen in bet midden
der fkdonkere duisternis bewaard, en zich tangzar
merhid in Buropa verbreidenlle, nieetegenttaanahe site
pogngen otn betzelve uk to blus4en, voovra door
bet lieht-der letteren meer ex weer begunff gd, trot dat
de Vooraienigrieid die groote mannen verwekte, die
de wnndervolle otmwenteiing in het Christendom d
geboren wordeu en d hervermning tot stand bragten .
Schoe in dit allerrnerkwaardigst werh e+tlze it R,& am irn- Meet verteten wordt, komt, eve, rr v r 8 E R ,
spec reden, voor, ails de man, die het vAewaamfe tot
dit moei$e1jk werk beefr ioegebragt . -Met torte, doch
zeer gepaste, leerin gen wordt bet gedeete ftuk be,
fiotea .
Gamsch niet genteel en bijzonder leerzaam is, in de
tweede of avondpreek van den Ierw. C na •E V AL L 1 E R ,
bet

ssr uONS .

147

oogpunt,waawit de gevoelens befchouwd worden,
met weike men bij bet vieren van het hervormingsfeest
behoort bezield to wezen, als zijnde gevoelens van
vreugde, met vreeze gepaard. Dien ten gevolge wa*
ren, zeer gepast, tot tekst gekczen de woorden nit
Pfalm Lt: ii . Verheugt u me$ beying . Het feesrt van diem
dag gaf, dan 5 4of tot vreugde, - omdat de hervorming geene nieuwe leer was, --otpdat zij geene vracht
was van een to voren gemaakt plan, -- omdat zij door
eeu eenvoudig, kraclizig can onweded aanbaar middel,
bet woord Gods , is tot tland gebragt , - omdat de overwinning, welke de Godsdienst behaalde, gepaard ging
met de beoefening der n-uttigil :e wetenfchappen, -- omdat de bapden tusfchen de regeringen en de volken,
door de bervorming,, lieiliger werden, en eene weder.
keel ge verdraagzaamheid werd ingevoerd, , omdat,
eindellik, hierdaor de haoftleer van het Evangelise, tie
leer van Jezus als Verlosfer der Werel4, in hare xsorfpror*e'lijke weardiglieid, he.rfleld is gowordeta . -•- Deze
vreugde, hoe gegrond allezins, moat, ecl}ter, met
vreeze gepaard z4jn, ten einde de grondbeginfels tier
hervormi*g zuiver to bewaeen, --- zich to bekoedento~~
gen onverfchilMgl-ieid voor de wurheid, -- en waal,

zamheid on getrouwbeid met verdraagzaamheid en lie£ ,
tie to paren . - Hier en d*ar worden, door den deer
kundigen &eller,, belangrijke bijzouderhteden aattgernerdc
Zoo wordt, in de inleiding, opgem+erkt, dat, fchoon
de. 4" v#x den a November,, aan de feestviering der her,.
overeenfleanm,e met .het
vormiAg geiv
niei vplito,
tijdllip, waarop . dot groate werk gerekend kan worden
eenen aatttn$ to hohben genoinen, namel9k den ga Op.
tawber, de dog, eeht , van den !z Nove abet; in de ger.
Ichiuienis dyer ,urg jke ca godsdienfJige v ijheid ,u
-ons vaxik giermorkwaardigst is, dewjl op den a Naventber 1$55 bet beroemde verbond der Edelen gefhcnen
werd . Otit van meerdere bijzonduhed€n niet to gewagen, op 11W. 57 wordt opgeanerkt, dat, toen, honderd
jaar geleden, hetzelfde JubiW der hervormitfg gevierd
werd,
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werd, en men, op fommige plaatfen van ons vaderland, ook begeerd had daaraan to gedenken, door de
Magiftraat van eene der Hollandfche fteden de hervormde leeraars verzocht werden hunne predikatien geheel
op to £chrijven, opdat niet fomtijds, in de drift van bet
fpreken, bun een woord mogt ontvallen, niet overeenkomflig met den eerbied, welken de verfchillende gezindheden elkander onderling verfchuldigd zijn . Welke
die flad geweest zij , beefs de fchrijver noch bode uk .
gave van bet oorfpronkelijke , noch bij de Nederduitiche vertaling, aangeteekend. -- Deze vertaling is door
hemzelven vervaardigd, gelijk de Eerw . L' A N GE ook
onitrent zijne eigene leerrede gedaan heeft ; en beide
zijn dus, voor dezulken, die de Franfche tail niet magtig zijn, in ddnen bundel blj eenige Nederdultfche leerredenen gevoegd , en , voor Roomfchen zoo wel als Prior
Onroomfdhen, der letinge overwaardig .
Bij de aankondiging dezer twee leerredenen voegen
wij eerie korte opgave van die des Eerw . D E s a it It UK I E a , als zijntIc over hetzelfde onderwerp , ep denzelfden dag en in eene naburige gemeente uitgefproken .
Alleen if die gemeente predikant zijnde, en alles 3 wit
fiat feest betrof, in ddne leerrede hebbende zaam to voegen, heeft hij dit z66 weten to doen, dat hij de kortheid, de bondigbeid en de duidelijkheid Reeds behartigd
ilee€t . Zijne vootdragt is eenvoudig en dc4tig . Saar
aanleiding van Ephef. V: 8 . Eeptij,ds wtiart g=j dutjsrrw
iris, maar nu zijt gij dicht : wandert als kainderendes
lichts : handelt hij terst over den treurigen ftaat der wereld en der kerk v66t de hervorming, dan over de gelukkige verandering, door de hervorming aangebragt,
en eindelok over den invloed, welken de plegtige berintierihg dezer weldaad op onze geeoelens as op ons gedrag meet tnaken . Bij bet tweede deal wow zeer gepast de gelukkige uitwerkhlgen dier groote gebeurtenis
gefchetst, als zijnde : dat door dezelve am de hervormden bet regt en bet middel is teruggegeven en verzekerd, om zelve de ware godsdienStleer nit de eehte
bron-
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bTonnen to putteli ; dat er meerder licht is opgegaan
over alle andere vakken van menfchelijke wetenichap ;
dat er meerdere liberaUteit is gekomen, meerdere burgerlijke vrljheid, eene betere inrigting op bet onderwijs
der jeugd ; dat de nijverheid meer is opgewakkerd, en
dat de zedekunde gezuiverd is geworden ; voorts, dat
de Roomschkatholijken zelve bij de hervorming meer
gewonnen hebben dan zij denken, dewijl de onderdrukkende magi der geestelijken onder hen gefnuikt is, bunne geestelijkheid zich, over 't geheel genomen, merkelijk gebeterd heeft, en er velen bij dezolve zich door
hunne kunde en deugden achtenswaardig gemaakt hebben ; eindelijk, dat de Joden ook bun deel gehad hebben
aan de weldaad der hervorming, en hierdoor, over 't
,geheel, bun toettand is verbeterd geworden . -- Uit dit
itaaltj.e zal ieder kunnen opmaken, dat deze leerrede
des ltellers verftand en hart veel eere aandoet .
Gefprekken, Levensfehetfen en Liezieren, ter gelegenheid van bet aanJlaande derde Eeuwwfeest der Kerkhervorming , uitgegeven door C . J . F . C R A M E tt
V O N B A U &I G A R T E N, Prca ikant to Middelbert.
Te Groningen en to ArJlerdam, bij W . van Boekeren en W. Brave . 1817 . In ki. 8vo . Te zanaan
136 Pl . f :-11- .
it ftukje, als eene kleine bijdrage voor ongeleerD
den tot de nuttige en ftichteli'ke viering van bet feest
der hervorming befchouwd, (en als zoodanig gaf
de eerw . fchr' rer het eeniglijk uit) was zeker zeer gefchikt, mu zijne be#temming to vervullen, en kan nog
zeer wet deenen, om hen, die geen regt begrip hebben van de groote gebeurtenis , en eenig berigt verlanges wegens de verdienftelijke mannen, die ze voornatnelljk bewerkt hebben, met boiden bekend to maken .
Ilet eerite gedeelte bebelst (gelijk men ziet)gefprekken.
Zij
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Zij zijn vier in getal . Zoo ook, in den aanvang, de
fprekers, - een vader, moeder en twee kinderen ; doch
een leeraar, die vervolgens voorna-melijk bet woord
voert, voegt zich bij hen, en nu is en blijft hun getal
vijf. De toon der gefprekken is , gelijk behoorde , een
voudig, en gaat niet boven het begrip van den gemeenen man . Alles wordt ook geleidelijk en bevattelijk
voorgedragen. Hier en daar wordt misfchien wel iets
to veel, elders wat to weinig gezegd, en de fchrijver
zou zich waarfchijnlijk, als hij voor eerie andere foort
van lezers gefchreven had, over bet een en ander wel
met wat meerdere naauwketirigheid uitgedrukt hebben
maar men ziet dit, in zulk flag van fclfiften, ligtelijk
over bet boofd ; hoewel bet tech altijd beter is, dat
men, ook daarin, die oplettendheid gehrtrikt, welke
men, bij gewigtiger arbeid, aanwendt. Men wordt dan
daaraan to beter gewoon, en is, in alien gevalle,
meer beveiligd voor misflagen . - Het eerfle gefprek
loopt tot aatn I. u T x_E R's opligting, en vervoeriugnaar
zijtl zoogenoemd Pathmos : bet tweede pu tot aan zijnen dood . In het derde wordt de tocdragt van zaken in
Zwitferland en Nederland verhaald ; en in bet vierde
worden de gevolgen on voordeelen der hervorming overwogen. Het fpreekt van zelf, dat alles in bet algemeene blijft, en men bier dus niets volledigs verwachten,
noch berigten, wegens de groote gebeurtenii in vile
landen, zoeken moet .--De levensfchetfenzijnmedevier ;
als van LUTHER ZWINGLI, MELANCBTHO'N
en K A L V IJ N . Zij ziiti (trouwens dat zijn ook de gem
fprekken, en bet maattt geenszins den minften lof van
dit werkje uit) zeer gematigd en onzijdig gefebreven .
De gezangen, ten getale van zeven, wearvan bet derde
en zesde kinderliederen zijn, heeft men, volgens bet
voorberigt, aan den eerw. I . S . S A N N E S, leeraar to
Noorddijk, to danken, en werden tot kerkelijk gebruik
beilemd, gelijk zij er waarfchijnlijk ook toe gediend hebben . Als men, op bl . 84 en 85 van dit werkje, gelezen heeft, betgeen de eerw . opfteller deswege aan zijDen
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ten vriend heeft gefchreven, kan men daarmede niet
anderS dan t'e vreden zljn . In bet derde en vierde couplet vAn bet tweede gezang mishagen ons echter de
waan en tegen en bet godvergeten priestcrdom : ook zottden Wij op bet flaafseh geweten en bet onkenbaar christendont wel jets hebben aan to merd en ; doch wij fchen .
ken dit gaarne, om bet liefderijk-zevende gezang, betwelk ons Teed doet bier niet to kunnen plaatfen, en van
welks voorfpelling wij hartelijk de vervullitig wenfchen .
- Hier fta nu nog de volgende korte aanwljzing van
eenige der onnaauivkeurigheden , boven bedoeld ; om
Met to breed to warden, alleen uit bet eerlte gefprek .
Op bL g wordt de hervorming befchreven , als he: gewigtig werk, tot herflelling en quivering van de christelijke leer . Wij vragen : van niets meer? Op bl . 5 past,
op de vraag : „ wat is dat, hervorming in hoofd en ledent" bet antwoord niet . Op bl. 13 had men wel
mogen melden, dat bet geld, hetwelk door bet fchandelijk aflaat-venten wend bijeengerchraapt, vooral dienen moest, om de fchulden to betalen, waarin Pans
LEO, toen hij naar bet pausfcbap itond, zicb, door
fim©nie, gettoken had, en am zijne zuster vorftelijk uit
to huwen ; en dat de bouw van Sint Pieters kerk to Rome en de oorlog tegen de Turken tot voorwendfels
dienden. Op bl. I S words eerst gezegd, dat bet nog
niet uitgemaakt is , Of L U T H E R, dan z W I N G L I, bet
eerst bet kervorm:ngswerk begon,,en, flechts vier regels lager , dat L U T H E R , op den 31 October 1517, bet
eerst, voor aller oog, als hervormer, to voorfchijn
trad . Strookt bet een wel volkomen met bet ander
Van de eerite- .Lutherfchen bier to lande is ook, op Ll .
6o en 61, onbetwistbaar, to weinig gezegd . Voorts
ontmoet men, bier en daar, eene opmerkelijke drukfout . Op bl. 69 van and . wordt, onder anderen, hetgeen de ieeraar zegt, -gewis verkeerd, door bet plaatfen van bet woord w I L L E M , aan dezen in den mond
gelegd ; en op bl . 112 leest men S E V E T voor s n RV E R T . En nog iets : op bl. 76 ontmoet men tweema-.
len
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len, kort na clkander, een bijwoord, betwelk ook de
Hoogleeraar ij p E I1 zeer dikwijls bezigt, en bier oofk
elders voorkomt, in eenen zin, welke in Vriesland en
Groningen gemeenzaam fchijr.t, dock in Holland en andere gewesten vreemd is, namelijk dat van allenthalve,
voor overal, atom, algemeen, of jets dergelijks .

Handleiding tot de Verloskunde, door G o T T L rE It
S A L O M O N, Med. Doctor, Lector in de Vroedkunde, enz . to Leiden. II Deelen . Met Platen . h
1lmflerdam, bij J . van der Hey . 1817. In gr . 8vo.
I/le D . XXII, 41a ; Ilde D . XII, 342 Bl. f 7-1b- :
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werk zal zeker voldoen aah de verwachting, welke ieder, die den geleerden en ervaren Schrijver, vast
naam , of nit vroegeren letterarbeid , kent , er zich van
mag gevormd hebben . Het vervult een, in onS land,
al to lang opengelaten vak, op eene voortreffelijke wijze. Over bet algemeen op de leest gel hoeid der, zoo
met regt beroemde, leerboeken van r n aa1E P en s 1 ENO LD, bevat bet ecnter genoeg, in vorni en inhoud,
wat den Schrijver eigen is, om meer, dan eeue enkele
navolging, to heeten .
De Schrijver v,.rdeelt zijne taalc, in twee deelen . Bet
eerfte, hetwelk hij bet befpiegelende gedeelte noemt,
handelt, in vijf afdeelingen, over de ontleed-, natuut-

en ziektekundige befchrijving van de vrouwelijke genitalia, over de zwangerheid en hare gevolgen, over de
verfchij nfelen en t oevallen , welke bij de vrouw en bij het
kind, kort na de verlosfang, zijn waar to nemen, en
over de niet natuurlijke verlosfingen . Een tweede of
praktifche gedeelte handelt, insgelijks in vijfafdeelingen ,
over bet verloskundig onderzoek , over de behandeling
van zwangere vrouwen, over hetgene meh, bij natuarlijke verlos/ingen, to verrigtenIeeft, over de bezorging
van de kraamvrouw en het pasgeboren kind in den geZon-
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zonden en zieken ftaat, en over de behandeling van nict
natuurl~jke verlosfingen . In deze laatfle afdeeling,welke

bet grootfte gedeelte des tweeden deels beflaat, brengt
de Schrijver bet werk van den vroedmeester tot twee
voorname hoofdpunten ; namelijk, bet wegnemen van alle
hinderpalen, waardoor de verlosfing vertraagd of verhinderd wordt, opdat vervolgens de natuur zelve bet
kind uitdrijve ; en, ten tweede, bet eigenlijk halen des
kinds uit den fchoot der moeder, ingeval de natuur werkeloos blijft, en de verlosfing door hare krachten onmogelijk of althans onwaarfchljnlijk words . De bijzondere vermelding van de verfchillende onderdeelen dezer
beide punten gaan wij, als min overeenkomftig met den
algemeenen aard van ons Tijdfchrift, dat in alle hander
komt, met Itilzwijgen voorbij . Alle deze onderwerpen
worden met de vereischte uitvoerigheid en duidelijkheid
behandeld, zonder daarom door onnoodige wijdloopigheid de aandacht to vermoeijen . In bet bijzonder is bet
ons voorgekomen,dat de waardige Schrijver uitnemend
geflaagd is in de juiste bepaling der gevallen, waar men
bet verlosfingswerk veilig der natuur kan overlaten, en
waar men bet zelf op zich nemen, bevorderen of volvoeren moet . Hoewel, met reden, alle voorbarige aanwending der kindt veroordeelende, en, bijna op elke
bladzijde, op den rijken fchat der hulpnnddelen van de
natuur opmerkzaam makende, is bet er zoo verre af,
dat bij van haar alles zoude verwachten , of kunstmatige
hulp gering fchatten, dat hij juist dat gedeelte van zijne
Handleiding, hetwelk over kunstmatige hulp handelt,
met bijzondere vlijt fchijnt bewerkt to hebben, zoodat
hij, op de naauwkeurigfle wijze, de aanwijzingen tot
het gebruik der vroedkundige werktuigen en liet aanwenden der heelkundige kunstbewerkingen uiteenzet,
en er bijna geen werktuig door hem befchreven of aangeprezen wordt, aan hetwelk hij niet eenige doelmatige verbetering heeft aangebragt , b . v. aan de vectis
van D E B R E E , en vooral aan de forceps van L Ev R E T ; verbeteringen, waarvan wij de nadere overweL
glng
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ging en beproeving onzeit verloskundigen I op het ern.
ftigf'e, kanbevelen . Men vindt de ze beide werktuigen,
op de eerfle plaat van bet tweede deel, zeer duidelijk
afgebee'Pd .
Odder de aan den Schrijver eigene ftellingen, verdienen vooral de volgende, zoo ons voorkomt, de
opmerkzaatnheid van natuur- en verloskundigen : i ll . de
bepaling van de regte lijn der benedenfte engte van
bet pelvis midden uit den boog der osfa pubis, niet tot
bet uiterfte puntje des ftaartbeens , maar tot de vereeriiging van dat been
;6 . noot 3o ;.) 2 Q .
onmiddellijk gevolg
;) lets, hetwelk
tog

met bet heiligbeen, (zie Ifte D . bl .
d e voorftellitig der baring, als een
der bezwangering, (Ifte D . bl . 2o6-

wij ons niet herintleren,ergens zoo
duidelijk gelezen to hebben ; 34'% de opheldering van de
juiste helling van bet pelvis en deszelfs as, met betrekking tevens tot den stand van den uterus in de zevende en negende maand , door eene zeer oordeelkundige afteekening . Zeer der behartiginge waardig is bet
g heele eertle hoofdftuk der derde afdeeling van bet tweede deel, over de behandeling der natuurlijke verlosfingen-, waarin de Schrijver, tot in de geringfte bijzonderheden, aantoont, op welke wijze men de barende
vrouw den arbeid gemakkelijk kan maken . -- In bet
laatfte hoofdftuk der vijfde afdeeling, over de fectiv cafarea handelende, beoordeelt s A L O M O N de verfchillende, daarbij voorgeftelde, handgrepen, en keurt, met
reden, die van O S IAN D E It of, om de hand in den
uterus to brengen, bet hoofd des kinds te- vatten , hetzelve tegen den vooriten wand van denzelven aan to
drukken, en to dier plaatfe de incifte to doen . Evenzeer veroordeelt hij de manier van j o E k a , orn de opening in de vagina to maken, daar bij dezelve ligtelijk
groote vaten kunnen gekwetst worden . (IIdeD . bl . 312 .)
Twee ftukken zijn er ilechts , waaromtrent wij van
den Schrijver cene eenigzins andere behandeling zouden
verlangd hebben . - Het eerfte is, dat hij in bet befpiegelende gedeelte veel inlascht, wat blijkbaar tot bet
prak .
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praktifche behoort, b . v . de kenteekenen der zwangerheid, de kenteekenen van de verfchillende foorten van
ptaatfngen van bet kind, de befchouwing van de verfchijnfelen der kraam , de teekenen van de zogkoorts ,
enz . want, fchoon wij gaarne toeftemmen, dat de natuurkundige ontvouwing vats bet ontilaan en den verderen voortgang der ziekten, als verfchijnfelen, in het
levend menfchelijk ligchaam voorvallende, tot bet befpiegelenid gedeelte der geneeskunde behoort, komt bet
ons echter voor, dat de bepaling der teekenen, waardoor de geneesheer, aan bet ziekbed, den toeiland des
lijders moet leeren kunnen, tot de eigenlijk praktifcbe
geneeskunst mot gebragt worden . Immers vooronderileit bet kentien, of, als ik mij zoo eens mag uitdrukken, bet vatten, van den eigenlijken flaat der ziekte niet minder eene zekere kunstmatige vaardigheid in
deft arts , dan bet doelmatig aanbrengen van de gefchikte hulp .
Het tweede punt,, waatin wij van den Schrijver zouden verfchillen, is bet volilagen Bemis der bronnen,
tvaartiit de geleerde Schrljver, ten minfte gedeeltelijk,
geput beeft, en waarbij men, omtrent vele ilukken,
iiadere opheldering zoude kunnen bekomen . Zoo iets
.is, bij eene Ilandleiding als deze, bijna een volfrekt
vereischte : dezelve moet toch niet alleen ftrekken, o .m
lien jongen verloskundige een duidelijk denkbeeld to geven van hetgen$ hij wCten en verrigten moet, maar ook
qrn hem den we-g to wijzen in bet letterkundig gedeelte
der wetenfch'ap, opdat hij zelf de juiste hoogte van
het tlandpunt kunne beoordeelen, waarop zijne kunst
thans that.
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TVjsgeerige Staatshuishoudkunde , bijzonder voor het

thans vergroot Koningrijk der Nederlanden ; door c .
z I L L E S E N, Lid van de Hollandfche Maatfcbappij

der Wetenfchappen to Haarlem . Te Rottexdam, bij
j . Hendrikfen . 1817 .

In gr . 8vo. 286 Bl.
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e Heer Z I L L E S E N, thans een tweeentachtigjarig grijsaard, in vroegeren leeftijd aan Recenfent gemeenzaam bekend, is een man, die, zonder eenige
wetenfchappelijke opleiding, zich, door eigene-vlijt en
oefening , vele en gegronde kundigheden verkregen,en,
door de uitgave van ettelijke , min en meer uitgebreide,
gefchriften , in onderfcheidene vakken, bekend en verdienftelijk gemaakt heeft ; doch al , wat door hem is nitgegeven, droeg, bet een meer, bet ander min, altijd
duidelijk blijk van, voor eenen openbaren fchrijver, niet
genoegzaam geoefenden ftijl en mangel aan taalkennis ;
en het heeft ons menigmaal gefpeten, dat hij, hetgeen
hij had opgefteld, niet, v66r de uitgave, door dezen
of genen Nederlandfchen letterkundigen , bad laten over.
zien en verbeteren . Men zoude dan ligter eels ander
gebrek zijner fchrijfwijze, dat hij namelijk aan zijne op .
ilellen den meest verlangden wetenfchappelijken, of didaktifchen, vorm niet weet to geven, over bet hoofd
gezien hebben . Na is dit gebrekkelijke met de jaren
niet verbeterd ; en her moeit mns , dat wij , als eerlijke beoordeelaars van deze zijne Staatshuishoudkunde ,
zeggen moeten, dat zij, in de gemelde opzigten, eg
zeer ongunftig Ititziet . Wij vreezen, dat dit haar zeer
benadeelen zal, en dat velen, die eene meer naauwkeurige fchrijfwijze en kunsrmatiger voordragt verlangen,
bet boek ongelezen zullen laten, en daardoor bet behartigingwaardige, hetwelk bet, in vele opzigten, bevat, buiten gevolg zal blijven . Om dit, uit hoofde
van bet belang der zake, zoo veel in ons is, voor to

komen,

wekken wij ieder, in

wieus

vak anders het bier
be-
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behandeld onderwerp valt, gaarne op, om zichzelf to
vermannen , en de vrucht to genieten , hoe veel geduld er
ook vereischt words, om ze van hate harde, wrange fchil
to ontdoen . Om hen naar dezelve begeeriger to maken,
willen wij, den bolder nu verder daarlatende, de kern
eenigzins doen kennen . Na de inleiding, waarin ontwikkeld wordt, was door Staatshuishoudkunde to ver•
fcaan , en was voor dezelve voor- en nadeelig is ,words,
in twaalf hoofdftnkken, gebandeld i . over Landbouw,
a. Olaterflaat, 3 . Kolonien, 4. Keevaart, 5 . YisfcheTij , 6. Fabrijken en Handwerken, 7 . Koophandel, 3.
Geld, 9 . Staatsfchulden en Nationaal Krediet, io . 's
Lands en Stedeiijke Belastingen, ii . T/7isfels en Asfig9taticn, en 12 . Staatshuishoudeti ke opgave ter algemecne verbetering. Men ziet hieruit, dat, zoo dit
b6ek, in den voliten zin, nan den ttitel van Staatshuishoudkunde voldoen zou, er nog al eenige andere onderwerpen in zouden dienen verhandeld to worden ; doch
men zou zich bedriegen, zoo men meende, dat de fchrijver alles, was bier fchijnt to ontbreken, met volftrekt
ftilzwijgen voorbijgaat . Neen, hij fpreekt bier en ginds
van dingen, waarvan men bet gewag, ter plaatfe waar
men bet ontmoet,niet wachten zou ;doch 't is dan ook
ter loops en onvolledig . War nu eene nadere opgaaf
van den inhoud betreft : deze laat zich , zonder dat wij
voor ons beffek veel to wijdloopig worden, vooral omdat de fchrijver niet altijd ordelijk voortgaat, niet geven . Zie bier, tot een ftaal, was men, onder 't hoofdftuk van Landbouw, hoofdzakelijk aantreft . Beichouwing van den ftaat van gevaar, waarin zich vooral bet
laag en noordelijk gedeelte van ons land bevindt, met
betrekking tot de&zelfs rivieren . Hoe men dat gevaar
allengs kan verminderen, door de rivierflibbe, door
middel van door den fchrijver uitgevondene kraanduikers, weder over de landen to brengen . Hoe verderfelijk bet zijn zou , overlaten op de rivieren to maken ,
gelijk is voorgefteld . (Elk ziet, dat dit eigenlijk tot
bet tweede hoofdftuk,hetwelk over den thaterftaat bandelt,
L ;
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delt, behoorde, geli3k bet daar dan ook andermaal voorkomt.) - De landbouw moet om, den koophandel niet
verwaarloosd worden, zoo als voorheeu . Ons land kan
meer, dan zichzelve voeden . Men behoorde nicer gebruik to maken van aangewezene verbeteringen . Runder-, vee- en fchapen-teelt kan niet to veel bevorderd
worden . Paarden{loeterij vereischt geene openbare aanmoediging . Nadeelen en gevaren van veenderijen . Belang van houtteelt -- van bet aanleggen van magazijnen
van levensbehoeften tegen den winter, tot binnenlandfche confumptie, - van bet weren van vreemd werkvolk en van bedelarij, enz . Gelijk nu, onder dit hoofdfluk, over vele, zelfs heterogene, bijzonderheden gehandeld wordt, zoo ook onder fchier alle de overigen .
1Vij kunnen er niet meer van melden ; doch moeten nog
van bet een en ander, hetgeen bier alleropmerkelijkst
voorkomt, gewagen . Daartoe behoort vooreerst, voor
de genen, die hem nog niet kennen, de reeds gemelde,
door den fchrijver uitgevonden, zoogenoemde kraanduiker, welke hij wil, dat bier en daar in de rivierdijken gcplaatst zal worden, om daarvan, vooral bij ijsverftoppingen, gebruik to maken, ter aftapping van
water, om overftroomingen voor to komen , en welke
hij meent, dat ook van uitftekenden dienst zou zijn bij
cene, door hem hier voorgefiagene, doorgraving, even
als bij Katwijk, ter verbetering van bet 1,7. Van dezen kraanduiker heeft de Heer Z I L L E S E N, in eene
Verhandelinge, gedrukt in bet jaar I S 12, bij A L T H E E R
to Utrecht , ecne breede befchrijving gegeven (*) . Ook hier
vindt men daarvan genoegzaam berig*_, en , op de plant,
achter bet boek gevoegd, eene afbeelding. - Op dezelfde
plaat is ook afgeteekend bet grondvlak eerier horizontals
mating voor een' door den Heer Z I L L E S E N ontworpen
verbeterden watermolen, met due kromme horizontale
roeden. Ziju ontwerp bedoelt niet minder, dan om plasfen
van
(*) Zie Tijdfchsift, of Letteroefeningen, van I8I3 . Ifle St .

bl . 4I-43 .
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van 16 of i8 voeten diepte, met flechts twee boog mo .
lens, droog to malen en to houden, en dat wel zonder
a n eenige boezemkade noodig to hebben, als wen bet
noodige voorland heeft, om tot boezemkade to dienen .
Hoe hij meent aan dezen eisch to kunnen voldoen , kan
mei hier op bl . io8 env. lezen . Wij kunnen er ons in .
geen bijzonder verflag of beoordeeling van inlaten . -Ale op eene derde bijzonderheid, moeten wij den lezer
opmerkzaam maken op hetgeen men hier vindt , in bet
hoofdftuk over de Zeevrrart, op bi . 145 env . , wegens
een door den fcbrijver uitgevonden zeemeter, om den
waren voortgang van een zeilend fchip to bepalen, van
welken voorheen , op voordrabt van den Ridder V A N
KIN S BERGEN en van den Hoogleeraar VAN BEE K
C A L K O E N, voor rekening van Koning Louis, de
proef genomen geweest zon zijn, welke, door des Jaatlien vertrek , is achtergebleven , -- en wegens bet
nieuw ontwerp van eene roei-lootsboot,vooral ook dienftig tot redding van fchipbreukelingen, waarvan bier de
befcbrijving voorkomt op bl . 123 en 124, en 146 env .,
en waarvan mede, op de meergemelde plaat , eene afbeelding to zien is . -- Bij hetgeen de Heer z I L L E s E N ,
in bet 9de hor,fdftuk, over de Staatsfchulden, op bl .
soi env . zegt, moeten wij, als in de vierde plaats opmerlrelijk, een oogenblik ftililaan ; doch eeniglijk, om
daarin twee grove misilagen aan to wijzen . I . Hij befchouwt bet decrees, om (te beginnen met bet jaar
1819) jaarlijks , behalve eene uitloting van 5 millioenen
uitgeflelde fchuld, om gelijke fom van geamortifeerde
werkelijke fchuld to vervangen, nog eene fom mode van
5 millioenen uitgeftelde fchuld, op eene andere wijs, to
vernietigen, in een allerongunftigst licht ; doch heeft
daarbij eene geheel valfche onderftelling, dat namelijk
deze laatfe fom van uitgejlelde fchuld mede zal worden
uitgeloot, en de houders der uitgetrokken nommers,
zonder eenige fchadevergoeding, verftoken zullen zijn
van de kans, om dezelve nommers in werkelijke fchuld
to zien overgaan, en dat zich dit ook zal uitftrekken
L 4
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over Godshuizen en Ge lichten van Weldadigheid. Dit,
beweert hij, is onregtvaardig, f}rijdig met de goede
trouw en de beloofde handhaving der wet van 14 Mei
1814, tot herftel der nationale fchuld . En wie, indien
zijne onderftelling gegrond ware , zou dit tegenfpreken?
Doch elk weet, dat bet ontwerp niet is , om de laatstgem . fom van uitgeftelde fchuld QIT fiL LOTEN, inaar
om dezelve IN TE KOOPEN, en dan to amortiferen . En
wie zal nu beweren, dat hierin iets onbiilijks of met
de gemelde wet ftrijdirs is , of dat zich iemand daarover to regt beklagen kan? Immers, wie zijne uitgeftelde fchuld en kansbiljetten nict verkoopen wil, houdt
ze ; vie ze verkoopt, doet bet vriiwillig, en ontvangt
daarvoor de door hemzely' begeerde waarde ; de kanfen
voor alle de huuders verbeteren, en weldadige geflichten en minderjarigen kunnen er niets bij lijden, dewijl
derzelver uitgeftelde fchuld en kansbi jetten aemerkt
zijn, en niet verkocht mogen of kunnen worden . De Heer Z I L L E s E N draagt op M . so6 een plan voor,
om de fom van 5 millioenen, welke hij zegt, dat jaarlijks bepaald is voor de amortifatie van werkelijke, ter
inloting van uitgeftelde in werkeh ke fchuld, voortaan
liever to gebruiken, voor evii vijfde, tot uitloting van
een millioen w-verkelijke fchuld, of to losfen elke getrokken f iooo met f iooo contant, min f 5o voor twee
jaren intrest, en, voor de vier overige vijfden, tot uitloting der uitgeftelde fchuld, of to losfen elke f iooo
met f goo contant ; van welk plan hij de groote voordeelen, welke hij er van berekent, voordraagt . Doch
bier heeft de goede man (men moet hem deze misflagen, uit hoofde z1jner hooge jaren , vergeven) vergeten ,
dat, tot amortifatie van 5 millioenen werkclijkc fchuld,
jaarlijks, tegen 43, 5. gerekend, llechis f 2,175,oo0, en
geene f 5,000,000, belleed worden, en dat dus, ten
zij hij de ontbrekende f 2,825,000 wete aan to wijzen,
ziin plan onuitvoerliik is . -Eindclijk wijzen wij nog, als
opmerkelijk, aan, bet in bet iode hoofdt'uk, over rle
B'elastingin, voorkomende betoog van de onredelijkheid
van
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van het beklag van de zteider-provincien des rijks over
haar verkregen aandeel aan de fchuld der noordelijke geivesten, en de aanwijzing van de veel zwaardere belasting der laatften boven de eeriten, en van de verkeerde
gronden, waarop de eerfien zich zoo zeer verzet hebben tegen eenige belastingen, welke vooral door den
vermogenden fand zouden zijn gedragen, en die nu, op
eene voor den minvermogenden drukkende wijze, hebben moeten vervangen worden . -- Men ziet dus ge:Poegzaam, dat dit boek, in weerwil nu van al bet door
ons aangemerkte, veel gewigtigs en behart igingwaardigs behelst, en dus des hoogbejaarden fchrijvers aanhoudende werkzaanlheid en ijver, ter bevordering van
is lands algemeene welzijn, lof en erkentenis verdienen .
Brieven over den Kaukafus en Georgie, en Ver/ag van eene
Reis in Perzie, in 1812. Uit let Fransch oa fpronkelijke der
Reizigers zelve, den Beer W I L H E L M V O N F R E Y G A N G
en deszelfs Echtgenoote . Te Anaflerdasn , bij J . van der Hey .
1817 . In gr. 8vo . .VIII, 34o B1. f 3 -12 -

D

e hoogst merkwaardige, door natuurtooneelen en herinneringen uit de Gefchiedenis belangrijke, flreken van den Caucafus en Georgie waren , in weerwil der onveiligheid van let
reizen aldaar, in de vorige Eeuw door G U L D E N S T a D T en
andere Geleerden, door blakende zucht voor de wetenfchappen gedreven, bezocht, hoewel zeldzaatn . Wie zou date hebben kunnen onderflellen, dat eene Drouw zich in deze onherbergzame oorden zou wagen? En echter - wij hebben bier
bet verhaai dezer Vrouwe voor oogen, hetgeen nog to be .
langrijker wordt door de beweegreden, waarom zij dezen verren,
Inoeijelijken en gevaarlijken togt ondernam, - liefde tot Karen Echtgenoot, die door let Rus/ifclre Hof met eene tending
naar Perzie, tot fluiting van den Vrede, belast was. Wij zien
haar met twee kindertjes, let eene van drie jaren, bet andere van drie weken, woestijnen doortrekken, fleile, hemelhooge rotfen beklimmen, waar vrees voor doodelijke fneeuwflor .
cingen, door let minfie geluid veroorzaakt, de fpraak en bijna
L 5
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den adem doet inhoudeu ; wij zien haar, met bare kinderet
in een' ellendigen korf gepakt, fangs den rand van afgronden,
die bet oog niet kane peilen, heendrageu, waar din misftap
haar en barer kinderen ondergang naar zich moet flepen ; wij
mien haar, toen zi .y bet gevaar reeds waant ontfnapt to zijn,
met rijtuig, man en kinderen in eenc diepte vallen en flechts
door een wonder behouden, en, to midden van dat alles,
nog in geftadig levensgevaar door roofzieke borden, wier
plunderingen en moorden de ebnige Gefchiedenis van dit oord
uitmaken . `Vij fpreken Wet eens van ta!looze verdrietelijk •
heden op deze reis, van eau gedwongen verblijf van Lien dagen in een oord zoo als Kobi, eene kazemat tusfchen woeste klippen, zonder eenig gemak ; een verblijf, 't welk zelfs
menfchen, aan deze oorden gewoon, eene hel noemeu, en
diAr in den winter brood en brandftof to misfent En wan-,
neer de moedige Vrouw dit alles nu was doorgeworfteld,
wanneer zij in bet vruchtbare, bekoorlijke Georgie alle onnangenaamheden fcheen to zullen vergeten, words haar man
van baar gefcheiden, om naar Perzie to gaan, terwijl zij,
vroeg in bet jaar, eer flog de fneeuw gefmolten is, naar Rusland terugkeert Tangs- den reeds eenmaal bereisden weg, die
nu nog veel moeijelijker is dan de eerfte maal . Door de geweldige fneeuw van 't gebergte moet zij, nu niet meer in
een' korf, maar to voet, heenwaden : met Karen zuigeling op
den arm, aan den rand des afgronds, valt zij in onmagt,
en haar leven wordt ter naauwer nood door Karen getrouwen
japer gered . Kobi, dit jammerlijk verblijf, is thans bet top,
punt barer wenfchen. Zij bereikt bet, bereikc de vlakte,
maar verneemt nu, dat pest en oproer in Georoie, waar hunt
Man zich thans weder bevindt, zijn uicgebroken . Na duizend
doodsangften ziec zij den geliefden Echtgenoot, die als door
cen wonder aan de befmetting ontfnapt . is, weder : en nu -nu zij hem weder in hare armen drukt, fterft bun kind, bun
lieveling ; bet graf van deze dierbare wordy door Barbaretl
ontheiligd ; de brave Echtgenooten verliezen nog eenen waardigen Qom, en worden des nachts van alles beroofd ! Op de
terugreize vinden zij Moskow in asch en puin . --- Ziet daar
Gene reeks van onheilen en gevaren, die men zeldzaam in
zulk een kort tijdsbeftek bij elkander vindt! En deze befchreven door eene fijngevoelige, liefhebbende, befchaafde
Vrouw, die, aan aile gemakken en genoegens des gezelligen
en

BRIEVEN

OVER URN KAUKASUS EN GEORGIC
.

1153

en huisfelijken levens gewoon, elk gemis dubbel moet ontwaren, maar zich door heldenmoed tegen de nacuurlijke rampen, door Godsdienst tegen de wonden des harte wapent .
Uic du oogpunt befchouwd, is deze Reis reeds zeer belang.
rijk : maar zij is bet niet minder ten aauzien van land- en
volkenkennis, waaromtrent vooral bet tweede gedeelte, bevattende de reis van den Heer F R EY GANG zelven in efrsenie en Perzie, kos.tbare bijdragen levert . De Man, name .
liljk, die meer denkt, minder fijn gevoelt dan de Vrouw, zal
altijd meet befchrijven hetgeen hij gezien heeft, de Vrouw
hetgeen hear is overgekomen . Evenwel zijn ook de berigten
van deze over den Caucafus, Georgie, en vooral Tiflis, de
warme baden van Kayfantinogorsk en de koude van Kislawodsk van belang . Moor die van den Echcgenoot zijn daarom
Zoo merk waardig, omdat men zelden federt C II A R D I N can
deze zijde in Perzig was doorgedrongen, en de nieuwere roef1and des lands federt then doorkundigen Reiziger too geheel
is veranderd . Ook is de reis naar Ispahan ('t welk de Heer
V O N F R E Y G A N G niet bezocht heefc) daUrom minder get
wigtig, omdat deze oude HoofdIlad thaws meer dan half verlaten is, en Tehfran tegenwoordig als eerae, geiijk bet nog
meer bevolkte Tauris, de zetel van den Kroonprins A B A z .
M I R Z A, als tweede Hoofd- en Rehdentieflad moot worden
befchouwd. Luatstgemelde was bet doel onzes Reizigers,
en wordt door denzelven, even als Erivan in Armenie, de
berg Irarat enz ., befcbreven . Het oogmerk nogtans, van
Vrede met Perzif, werd toen niet bereikt : de dappere, ede.
le, maar krijgszuchtige A B A Z - BI I R Z A wilde nog eerst bet
geluk der wapenen beproeven, betwelk hem echter tegenliep, zoodat hij naderhand den Vrede op dezelfde, voorheeu
verworpenS, voorwaarden moest fluiten .
De Vertaling, door den kundigen o c r, E R s z bearbeid, is,
over 't gebegl, naauwkeurig en fraai .
De Lezer ziet wit dit korte verfag, welk een aangenaam
en nuttig onderhoud help dit book zal opleveren. Wij zullen
thans nog .eenige kleine feilen aanflippen, die hetzij der Schrijfflex en den SchriIver, hetzij den Vertaler ontfnapt zijn, en
wier verbetering Inatstgemelde ons zekerlijk niet euvel zal
nemen . -- Bl . 66. Bakou is geene heilige Stad der Indianen,
maar der Perzen of ParfIs, van overoude tijden of, gelijk
ook naderhand uitvoerig verhaald words . Bet fchijnt, eat
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fommige Vuurdienaars van de gemelde fekte zich (wanneer de
Schrijffter wB1 onderrigt is) even als de Indiaanfche Fakirs
ligchaamspijnen aandoen, hetwelk hen met dezen heeft kunnen doers verwisfelen . Dit rigs echter niet in den geest van
z O R O A S T E R'S Godsdienst , en moet eene latere verbastering
zijn . - B1 . 97 . Het is niet waarfchijnlijk, dat Spanje onmiddellijk nit Georgie bevolkt zij . De naam van Iberie, aan
beiden eigen, is hiertoe een ongenobgzaam bewijs . Hoe vele rivieren, landen, fleden, enz . hebben niet toevallig dezelfde namen? - B1 . rot ; reg. 8 . flaat, dat SHAH .NA+
D I R Georgie van hot Perzisch juk bevrijdde .
Dit kan niet
zijn, daar hij zelf een Perziaan was . In bet door ons nagezien oorfpronkelijke flaat ook : du joug des Turcs, (van her
Turkfche juk.) - Bl . 105 . Tiflis zou nets dan ,, bouwvailerl
en puinhoopen" bevatten . Alsdan ware bet onbewoond ; dock
in 't oorfpronkelijke ftaat : des matures ; ellendige hutten .
Op dezelfde bladz . flaat, dat Tiflis in het midden een groot
hasteel op de helling van den berg zou hebben .
In her
Fransch words gezegd : au midi, ten zuiden . - Op bl. r27
wordt de waardigheid van Bey befchreven, zoo ass die in
Egypte voorheen bettond . Deze Mammelukfche Opperhoofden zijn thans (verraderlijk) door den Turkfchen Pacha vernietigd, die zich op zijne beurt van de Porte genoegzaa :n
onafhankelijk heeft weten to maken . - Op bl . 152 words
een juister begrip, dan boven, van bet heilige vuur van Bakoec
gegeven : wij twijfelen echter, of bet gezegde wel juist zij,
dat, volgens de Perzen, de Satan het heilig vuur doet branden . Immers, men weet, dat bet vuur, en bet dalruit ftroornende licht, de hoofdltof van den goeden God O R O M A z E S,
bij de Parfis altijd zuiverheid, heiligheid, goedheidi beteekent ;
dat daarom de lijken niet mogen verbrand worden ; zoodac
bet tegenilrijdig fchijnt, aan A H R I M A N E S, die altijd door
duisternis wordt afgebeeld, bet heilige vuur toe to fchrijven, zoo niet hun Godsdienst geheel van gedaante veranderd
is, hetgeen men nit de buitenfporige denkbeelden van bet vet
van SATAN bijna zou moeten opmaken . - Op bl . 16o
rnaakt de Vertaler, bij gelegenheid der uiterlijke ongevoeligIieid van bruid en bruidegom in Georgie, eene aanmerking,
die echter minder re pas komt, daar de Georgiers geene Perzen, maar Christenen zijn, wier geloof dezen dwang niet pent .
-- B1. 2 ; W .

De Heer V O N F R z Y a A N G vermeldc bet gem
voe-
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voelen van fommigen, dat c R A S s u s to Kars door s u R tN A s (s U R E N A s) zou verflagen zijn . Dit is echter hoogst
onwaarfchijnlijk, of liever zeker Met bet geval, gelijk uit bet
geheele verhaal van F L U T A R c H U s, en oak reeds daaruit
bl-ijkt., dat c R A s s U s den raad van ART A B A z U S, OM zich
bij hem to komen voegen, verwierp, (zie de Noot .) Doch
Kars ligt in fIrmenig. Karrhes is misfchien bet aloude Harax, in Mefopotamie. - Het klooster Etschmiazin (bl . 235)
is bet Ult T O U R N E F o R T bekende Driekerken, (Trois Eglifes .)
-- B1
. 244 . Niet drmenie is Diarbeck of Diarbekr, maar Mefopotamit ; zie flechts bl . ?33 van boven . Klein Armenie words
hier ook wat uitgebreid gefteld . Medie, of Iderbedjan, grenst
althans niet aan Daghestan, hetgeen noordelijker ligt, maar
aan Ghllan. Waaroin kan Tauris, de hoofdflad van Elderbedjan of Medie, niet Ecbatana zijn? (BI . 273 .) Ecbatana,
zegt de Schrijver, lag in Oud-Medie of Irak-Adjem . Doch
voorheen heeft hij Medie altijd tot Aderbedjan bepaald . - Dock
reeds genoeg, en misfchien to veel, oude Aardrijkskunde
voor den Lezer.
Her aartje is zeer ounaauwkeurig . Gargari fact onder
anderen verre ten Noorden van den Araxes, aan wiens Zuidzijde bet Loch liggen moet, (zie hl . 261 .) Voor het meer
van Erivan flaat : M. de Sevan . Wij hadden wel gewenscbt,
de fchoone Kaart van den Caucafus enz . tot voorbij Tauris,
die men in bet oorfpronkelijke vindc, ook in de vercaling
geplaatst to zien .

Reis van Berlijn naar Parijs, in bet jaar 1812, door Pruisfen, Sakfen, Oostenrijk, Beijeren, Wurtemberg en de Rijulanden ; door Dr. C . zu U L L E R . Naar het Hoogduitsch,
door A . 13 R U G G E M A N 8 . In twee Deelen. Ifle Deel. To
Dordrecht, blj A . Blusfd en Zoon . In gr . 8va . 3o4 Bl.
:
f2-s-

D eze Reis is van, eenen, zoo 't fchijnt, zeer

eesthetifchen
tevens en ontviambaren Schrijver, die bet fchoon in Idealen,
maar vooral niet minder in de Natuur bemint, en die door
ieder mooi meisje, gelijk door iedere fraaije fchilderij,
wordt aangetrokken . Nu, dit gebeurt er wel meer, vooral
bet eQr3el Fn hoezeer wij, volgeus bet bekende fpreekwoord,
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woord, dar rift den overvloed des harten de inond fpreekt
wel begrijpen kunnen, dat onze Dr . M U L L E R zijnen lezeren
gaarne iets van zijne gewaarwordingen wit mededeelen, zoo
had hij die echter bier en dnar wet een weinig kunnen bew
korten. Eveuwel, voor fommige kunstbefchrijvingen, vooral
to Dresden, ziJn wij hem dank fchitldig .
De tij d, waarin de Heer M U L L E x reisde, i s reeds verre
van ons, door den vloed der gebeurtenisfen, die Europa l'edert herfmolten hebben : bet is 18 t2, op bet oogenblik dat
NAPOLEON, ten top van magt gerezen, naar zijn leger in
Rusland trok, en re Dresden door den Keizer van Oost¢nrfjk,
den Koning van Pruisfen, en eene menigte kleinere Vorten,
bezocht en gevierd werd . Welk eene menigte van gewaarwordingen wekt dit niet op in onzen geest! De fleiltiger,
nogtans, ging flier om N A P O L E O N ; van wieh hij zelfs indien anders de Rusfisth -Duitfthe Oorlog geenen invloed o,
zijn handfchrift gehad hebbe .- op eenen toon fpreekt, die
zijn gezond en helder verftand, z1Jne inzigtetl van waara-ehtige flaatkunde, en tevens ziJn hart, eer aandoet, (bl . 52-54 .)
Doch over 't algemeen moet de man de gelukkige gaaf gehad
hebben, of nog hebben, zith door f'aatkundige gebeurtefi%
fen niet uit zijne goede tuim to latch brengen : hij fpteekt
er althans ten uiterfte .elden van .
Daarentegen komt er reeds dadetijk bij bet begin van den
reistogt een meisje, zekere B E R T H x , op her tnoneel , waar
mede elke prozatfche burgerziel zweren zon, dat de man verloofd, akhans v4r in de vrijaadje gevorderd was . - Maar ja
wet ! dan kept men zulke esthetifche Heeren Wet . BERTH A
bekomt nog wet een half dozijn plaatsverVangiters in bet hart
of in de verbeelding -- van Dr. M U L L E R . Eenen eigen_
lijken Roman, echter, krijgen wij niet to lezen ; fchoon wij
lien nog boven de kleine, onbeduidende reisanecdoten, verhalen van goede of flechte logementen, enz . zouden verkie .
zen, waarmede de Schrijver waarlijk to dikwijls ons geduid
misbruikt, voorat to Leipzig .
Potsdam, de eerf'e plaats Van belang, Waar hij aankwam,
vertoont in deszelfs prachtige, door F tt E U E R tat gebouwdaa,
paleizen niets dan behoefte en ellende . (tut is dus bet Pr's+it,
fifche Verfailles .) Over Leipzig zullen wij niets zeggens
vooreerst ziju 's Reizigers berigten over die find niet zeer be12ngrijk, en ten andere zullen de gebeurtenisfen van 1813 in
de-
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dezelve wel veranderitig gebragc hebben . Te Halle woonde
hij de gouden ontgreenpartij van Prof. S c t u T z ( de So jarige viering van deszelfs komsc als green op de Hoogefchool)
bij, waarbij her voor zulke geleerde Heeren waarachtig
ruw genoeg toeging, en die zekerlijk op de leest der partijen van then card in ous Vaderland gefchoeid was . (De Ver
taler noemt een' green een Fos, en den vijftigjarigen groeti
zelfs den Jubelvos!!)
Te Dresden komt onze Schrijver geheelenal in vertukking,
en de berigten wegens die ftad zijn zekerlijk belangrijk ; bet
is flechts jammer, dat wij Wet weten, in hoe verre de very
woestingen in 1813, die ook Dresden zoo bijzonder getroffL-d
bebben, hier al dat heerlijke in de Natuur hebben vernteld .
De kunstgalerij wordt uitvoerig, met gevoel en finaak, befchreven . Dar gevoel gaat zelfs wel eehs over tot die, tbana
in Duitschland kan de orde van den dkg zijnde, hooge taal
der verruk-king, welke wij - ten onregte miskehlea - gelooven, dac meet een gewrdcht der Mode, dan eene uitboezeming van bet hart is . Voor 't overige is zekerlijk de kunstverzameling to Dresden thans de tweede in Europa, na die re
Rome (toen nog na die to Parljs) : de Madonna van RAP H A e L , de Nacht, de St . George en de Magdalena van
C O R R E G G t O, zijn eenige der voornaamfie flukken . Zeer
onregtvaardig is nogtans de Heer M u L L ER omtrent de Nederlandfche School, van wier voortbrengfelpn, to Dresden
8anwezig, hij genoegzaam nets zegt. Natutlrlijk ! de Duitfehers zoeken thans niet dan Idealen : de Natuur, bet voorwerp onzer beoefening, is hun to alledaagsch en prozaffseh. Her is een geluk voor de knnst, dat de verzameling, zoo
wel van fchilderijen ale oudheden, ids door een wonder, de
wapenen der Bondgenooten en de roofzucht der &t;fchen
ontfnapt is, en dat de EGodin der Kunflen zich verwaerdigd
heeft, den grooten Kapitein der Roovers met een oogenblik
van edelmoedigheid zelfs tegen a E N o N to wapenen! fiet gellolene non wel weder ce regt gekomen zijn ; maar her beenon wederreizen is Loch lastig, en alles behalve voordeelig
voor die meesterftukken. De heerlijke Natuur bij Dresden,
de voortreffelijke gewrochten der bouwkunde - zoo ale
de Vrouwen en Roomfche kerken, her Japanfehe paleis en de
brug over de Elve , in 1813 wel ten deele afgebroken, doch
federt , naar wij vernemeu, weder herfUeld - maken Dresden
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den gewis tot eenen waardigen zetel ook der beeldende kunfien, en bet kleinfle Koningrijk in Europa is tegenwoordig hec

grootile ten aanzien der kunst.
Aandoenlijk en hartverheffend is de fchildering der aankomst
van Koning F R E D E R I K W 1 L L E M to Dresden, die, fchoon
geheel van magt beroofd op dat tijdflip, bij de goede Sakfers
een veel beter onthaal genoot dan de -toen alvermogende NAP O L E O N. Zou dit to Dresden nu nog bet geval zijn?
Van Dresden ging de reis over Teplitz (waar, in fpijt van
bet korte verblijf, een nieuw liefje zich opdeed) naar Praag,
waar een aardig Jodinnetje hem ten derden male boeide . Zeer
onderhoudend is de befchrijving dezer groote flad . Vandaar
haastte zich de Reiziger naar Weenen, welks merkwaardigheden zeer aangenaam befchreven worden. De prachtige Bibliotheek, de zeldzaamheden aldaar, de gedenkflukken, toonee
len, wandelingen, inrigtingen ten algemeenen nutte eiz., al .
les wordt oils, in minder hoogdravende bewoordingen dan
zulks to Dresden gefchied was , dock waarlijk niet minder bekoorlijk, voor oogen gefteld . Te Schinbrunn en elders geeft
de Schrijver eenen billijken ]of aan den waarlijk edelen, hartelijk welmeenenden Keizer j o s E P H u s II, die hem niet
minder dan bet voorwerp zijner bewondering eere aandoet .
in, bet is zoo! men hoort bijua niet meer, of flechts tey
loops, van dezen uitmuntenden Vorst gewagen, die her goe •
de zoo hartelijk, zoo vurig beminde en najaagde ; die in de
keuze der middelen dwalen kon, piaar Loch (zie bi . 300) in
eene tienjarige,regering meer voor zijn vollc hceft gedaan_,
dan alle Oostenrijkfche Regenten vd6r hem ; den burgerlievenden, verlichten, verdraagzamen Monarch, wien Oostenrijk
nog voor de affchudding der boeijen van Rome, en toenade.
ring tot zuiverder beginfelen van Christelijke vrijheid, mag
danken ; die de menschheid door de flichLing van welingerigte
hospitalen en geneeskundige fcholen aan zich verpligtte, en
enkel door dweepers en belanghebbenden in verouderde misbruiken gevloekt werd . Voor zijne ftaatkundige misflageu heeft
de edele man waarlijk zwaar genoeg geboet!
De Vertaling is zoo tamelijk, en geheel niet vrij van grave Germanismen . Zoo lezen wij (behalve van .Iubelvosfen)
ook van fchendt (fchindet) voor vilt, van hatelijkheid (hair
lichkeit) voor leelijkheid, van N E P T U N I S (meer dan eens)
YOOt NE P TU N U S, van oztd-frankisch (altfrankisch) voor
BT(-

REIS VAN SERLIJN NAAR PARIJS .

09

auderwetsch, van Mahren voor Moravie, van de Schweitz voor
Zwitferland, van het Sanctuarii voor Sanctuariurn of heilig :
doer . Audere fouten zijn waarfchijnlijk San den Schrijver to
wijten, zoo ass de ]of der gezuiverde iialtkunde van Luc i u s v E R u s, -- den losbandigen ambtgenoot van AI . ANT o N r N U s, -- de verinelding der 11lulde voor de Illoldau s
eene Rivier bij Praag, terwijl de Mulde in Saifen vloeit -van her vieizde bock van L I V I U s , In piaats van bet vierenderhlg(fe - en van hoc jaar 527 na de flichting van Rorne, als
zij tide 86 jaren vddr c u R I S T u s geboorte, die toch in 753
na de bouwing van Rome geboren is, (b1 . 261 .) Culen voor
Crrlrn (op bl . 121) zal we] eene drukfout zijn .
In her volgende Deel toeft den Schrijver nog een rijke
oogst van kunstgewrochten to Munchesi, waar tjlans ook del
kostbare Dusfetdorper galerij berust.

lViezu'e Uitfpruitfels , van 111r. W . 13 I L D
darn, bij J . Immerzeel, Jun .

E R D I

J x . Te Rottern

(Tweede Verflag.)

De

Lierzangen en kleine faukken, waarvan wij nu fpreken
inoeten, zijn vijfendertig in getale . No . i draagt tot opfchrift :
War wjj daarvan zeggen zullen, weten wij
DIET GENOEGEN .
naauwelijlts . Her gaat zoo hoog, dat wij her , over Iret goheel, niet verflaan . I-let hopfddenkbeeld fchijnt to zijn : waar
genoegen words bier vergeefs gezocht ; her is afleen in hooger kreits to genicten . Doch, in de uitbreiding (wij belijden
Bet openhartig) kunnen wij - den gang der ideen des Dichterg
niet outdekken . Welke heerlijke pasfagien intusfchen, mat
doorweven tenet (wij weten niet, hoe wij 't anders noemen
zulien) onverftaanbaar woordgebrom ! Of verflaat Gij bet
Lezers! dat bet genoegen
eeuwig om ons fchijnt to zcveven,
Op 't vieugeldons van lucht geheven,
tvaarop her Lentekoeltjen vaart ---?
Of dat bet
tC'E3tBESy[I,

ISIS .

NO,
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met bonte vleugelen,
Waorin de Hemelzon zich fpiegelt met heur gloer,
Verftikkend garen-net en grijpvaste ijzerbeugelen
Als nietig wormgefpinfel doorfcheurt-?
Of zijn u ook deze regels duidelijk :
Leg of die fchicterende wieken,
Door 't rustig avondrood en 'c lustig morgenkrieken
Met parels en turkois en vlietrobijn omkorst ?
Hoe fchoon is ondertusfehen hetgeen bier op volgt!
Leg ze af, en trek geen ferfijke oogen,
a Dochter uit de Hemelbogen,
Of kom, klem vast aan 't hart, dat vlamtnend naar u durst ;
En fort ons 't vol gevoel van waarheid in de borst,
Geen terging van omhulde logen ! -Beftaat ge, als ongenaakbre fier,
Voor hooger hemelkreics, verheerlijkt door uw luister ;
Wat ftraait ge ons aardrijk van zoo verr'
Met ijdlen schemer toe in 't reeds zoo aaklig duister?
Of zijt ge (6 weak befef!) een vluchtig nevellicht,
Voorbijgaande als cen fchim ; een dove blikfemCchicht,
Uic aardfchen damp gevormd, nit d'afgrond opgefchoten? Verga dan , ja verga van voor 't bedwehnd gezicht,
En zink in 't flijk terug, waaruit gij zijt ontfproten!
Dan, dit is flechts den proefje nit meerderen, Evenwel
tellen wij order de fchoonheden niet, dat de mensch gezegd
lvordt' beftemd to zijn, om den regenboog des lichas to omgorden, of dat bet licht bet genoegen met glans oinhulde, van
de ongenaakbre fcheppingtrans in diarnanten gloed vervonklend afgevloten .
In den regel, en zwoegend to vergaan in lusten, nooit ge .
beet, behoeven wij de foot tegen bet nletrum niet to doen
opmerken .
VERwAcnTIt4G . - Te vergeefs traeht men bier
No .
naar volkoinene oplosfing der vragen, hoe, waarom, seat,
en wie we zijn . Al bet antwoord, dat wij er op ontvangen,
is flechts fchemering, en
Dees dichten fluier door to boren
llangt aan geen ferfelijke machc .
It) hellche duisternis verloren,
(eteeld tot broedfel van de nacitt,
C e-
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Gedoemd, in dezen damp to fmooren,
Waartoe een donkren trek to hooren,
Die naar 't outwijkend daglicht tracht?
De fchrikbre noodftortn moet bezworen
Door Goddelijke wouderkracht .
Ontwaart men echter den Aldoordringer in zich,
Laat dan 't Heelal verwoesting loeien ;
Wees kalm, en vraag niet ; maar verbeid!
De golven, die er om u vloeien,
. . . .
. . . . . .
Verzwelgen in de Oneindigheid .
Yerzwelgen voor verxwolgen warden . Dichteriijke vrijheid !
No . 3 . MORGLNSTOND, S E N E C A vrij gevolgd. Een verivonderlijk zachtrollend, liefelijk vloeijend lied, waarin de
morgen op het land tegen dien in de flad overgefleld, en de
vercischten in hem, die zielerust genieten wil, vermeld worden . Wij kunnen ons niet weerhouden, den aanvang, die aanleiding kan geven tot vergelijking met then van VONDEL'S
Aei in den PALAMEDES, hier in to vlechten .
Reeds guilt de wentlende oppertrans
Des Hemels met verflaauwde glans
En dun gezaaide lichten ;,
De nacht trekt reeds haar lampen in,
Vervoogd van Febus hofgezin ;
En damp en nevels zw1chten .
Nu fluift de zilvren morgenfiar
De wielen van den zonnekar
Vooruit op rappe vocten,
En daogt het blinkend morgenrood,
Nog fluimrend in der baren fchoot,
Den dagmonarch to groeten .
De Noordbeer, fchuw van Tethys plascli,
Bekloutert 's warelds killen as,
Ontfprongen aan zijn wacliter
De dagfchrik maakc zijn leden vlug ;
tlij tuimelt over pals en rug,
En fleept den tuchtknaap achter,
M .
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Nso . ,. . ZIELBRUST, mode mar s E N E C A , en boven orzen lof.
No. 5 . DE DRIE AFGODEN. Zij zijn ltebzucht, trotschheid,
wellustzin. De Dichter vaart tegen dozen uit, en bezingt bet
geluk van hem, die ze uit zijn hart fluit . Zie bier weinige
regeis, die van bet overige gecuigen molten .
Zijn dagen vlieten als eon ftroom,
Nu, zachtjens kabblend*langs den zoom,
En dan, bij eager bed, tot fneller loop gedrongen ;
Nn, 't keitjen kruiendc in zijn vaart,
Dan, kronklend door de rots gewrongen ;
Maar nooit met drabbig flib bezwaard .
Doch w1j ;nogen Iliet meer affchrijven .
No. 6 . ALEXANDER BIJ DE LEVENSDRON, flit bet Pertiscb,
als vooraf/praak bi; eeoe voorlezing in eon Lettergencotfchap .
De overwinnaar van bet Oosten bevindt zich bij de bron,
wier water hem, die bet driukt, onfterfeaik maakt . l-lij
hunker[ naar dat voclit, en een der groen bekroosde Goden
bicdt bet hem can ; dock, zoo als hij bet zwelgen zal , weerhoudt hem de wijZe KEDAR, die hem voorftelt, welk eon
ellendig gefchenk de onflerfelijkheid voor hem zijn zal, daar
hij toch den ouderdom en deszelfs gebreken Diet ontgaan
ken, alle zijue grootheid zal verliezen, van anderen zol albaugen, verfinnad zal worden, enz . Na zegt ALEXANDER :

't

Dierbre wijze!
Gij verwint mij : 't is gedaan .
Is geen dood, waarvoor ik ijze ;
't Is, den finaad ten doel ce flaan .

Dit vertelfel - is bier keurlijk fraai ingekleed . In bet Clot
wordt ALEXANDER'S befluit geroemd, en over de zwakheden des ouderdoms, die ook de Dichter ondervindt, gcklaagd .
Zie bier de laatfte regeis
Dic 's mijn toefland, dierbre vrinden!
En nog vordert gij mijn lied? -.
Neen! verwaaie 't met de winden,
't Kwetff law keurige ooren niet l
Doea
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'.boch Gij wilt hot . - 6 iMMijn kracbten,
Spans u in, nog dezen maal!
Diel,t mij, zwevende gedachten!
En -- gij, vaderlandfchc taali
Elk couplet van dit vers bewijst hot ongegronde van 's
Dichters klagt .
No. 7. STERVEN. Het thema is : wij leggen, bij den dood,
tlechts het ligchaam af. De -cost blijft leven .
No . 8 . AAN DE(N) ,DoOD . Hij is zoo verfchrikkelijk niet,
als men hem (onze eeuw vary Jrraak tot fchaamte) nog Reeds
blijft afbeelden, en hij eindt
'b flechts bet leven, welks emuduurzaamheid, op de onzalige aarde, die, ua Adam's
zoude, eon jammerdal geworden is, ondragelijk zijn zon, en
brengt oils over in de zalige eeuwighe :d .
No . 9. VREUGDE . Zelfs in bet rampfpoedigst leven fmaakt
men nu en dan ook eenig zoet . Oak den Dichter fchonk 's
levens kelk een enkel teugje ; mnar bet was llechts terg!rrg
van een hart, dat ledig en hol bleef, en, vroeg hlj zich, of
hij bet, een twintigtal van urea , aanhoudend zou wenfchen
to genieten, dan riep hij 'volmondig .- peen! die vreugde is en .
lrel frnart. Gelukkig, dat we een beter to gemoet zien ,
No . so . FILOZOFEN .
Zwijgt, vermeten redentwisteren,
Al ec uw wetenfchap van gisteren,
Daar gij z66 veel op vertrouwt !
'k Heb met a dezelfde reden,
'k Heb dezelfde vatbaarheden,
Waar gij al uw hell op bouwt .
IbIaar die reden, zoo volkomen
Als zij voorkomt in uw droomen,
Geeft mij, zelfs, geen fchemerlicht!
Dit is de fchering en inflag van dit vers, hetwelk, hoe
vele verdienften men er ook , was de kunst betreft, San moge willen toefchrijven, dit belagcbelijk tegenllrijdige heeft,
dat bet een bewijs zal zijn van bet onvermogen der rede,
door de, vooruit, tot alle bewijs onvermogend gefteld .e redo
zelve .
DI 3
No . I I .
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No . ii. TEGENSPOED . Een man, door tegenfpoed gehard,
bewaart, wat er ook gebeure, en of bet hem mede, dan te .
gen, loope, de rust van zijn gemoed . Maar hoe, uit ramp,
dien moed gefchept? Dit zullen ons deze flotregels zeggen :
Door 't Christenteeknend Godvereen,
Gewrocht in 't innig3t zelfbefchouwen .
Wij hopen , Lezers ! dat gij dit beter, dan wij , verflaan
Anders zult gij, door dit middel, de kunst flecht
zult.
leeren .
Met echte kleuren, in zijne
No . 12 . DE DWINGELANDD
voornaamfte trekken , en vooral in zijne nietigheid, flaaffehe
onrust, en ware rampzaligheid, fiksch, flout en fchoon geteekend. - De koffers, zwaar, onder anderen, van zijwormdraden , en de boezems moordholkuilen , gevallen ons evenwel
niet .
No . 13 . De LEVENSTREIC . Ook dit vets verklaren wij niet
geheel to verffaan .
Ziet bier bet beloop : - De levenstrek
roept ons, als wij, in 't flille graf, eene verlosfing van fmarDit is dwaas . Het graf verflindt
ten zien, tot fmart terug .
wile zorgen en verdrietelijkheden .
Daar bejegent ons niets
van hetgeen bier de genoegens des levees verbittert . Gelukkig dan, die onverfchrokken weet to flerven . Maar ook hij,
die daarvoor niet vreest, verlangt toch naar bet leven, en
God zelf plantte dezen trek naar hetzelve in den mensch .
lfij moet hem dan ook de fletn van God ziju . Maar hoe
Iijmen hiermedc dc regels :
't Geweld beheerscht de wareldkloot ;
Slechts eene keuze bleef.
Wie twijfelt tusfchen vrij of dood,
I3looz' voor zichze!v', en leef!
l"Iij vlij' de hals in 't fchandgareel,
En lekk' eens dwinglands voet ;
De brave fcheurt bet lastdierzeel,
En flort zijn eerlijk bloed?
Een' misfelijken drank Iaat de Dichter den veroveraar zich
bereiden in de volgende regels : Daar (in bet graf namelijk)
Daar

NIEUWVE UITSPRUITSELS .

175

Daar druipt ons bigglend zweec niet ne&r
(Voor GA en kroost geplengd)
Ter zwelging van een vreemden beer,
Die 't in zijn beker mengt .
No. 14 . GEEST . De geesten der afgeflorvenen omzweven
de in bet ]even achtergelatenen, vooral de bloedverwanten,
en dezen, zoo zij niet to aardsgezind zijn, gevoelen den
invloed hunuer nabijheid .
No . 15 . GEESTGEVOEL. Eene nachtverfchijning van A D E LII E I D E, dochter des Dichters , in den ouderdom van zesties
jaren aan zijn hart ontrukt, met welke hij zich, op eene aandoenlijke wijze, onderhoudt .
No . 16. GENOT, waarbij wij oneindig minder, dan bij bet
vorige, genoten hebben .
No . 1,7 . HOLLAND AAN BELGIE . Eene uitnoodiging tot vereeniging in 1315 .
No . I8 . DE PELGRIM . Eene minnares, of Bade, beklaagt
hare onkunde wegens bet tegenwoordig verblijf des geliefdeu
bedevaartgangers, en boezemt hare wenfchen voor ziju welzijn, en haar verlangen mar zijne wederkomst uit .
SCh00I1 flecbcs
No . I,. TER VERJARING MIJNER EGADE .
Cen gelegenheidsvers, eenen B I L D E R D IJ K waardig.
No . 20 . AAN EEN VRIEND, MET MIJNE AFODILLEN .
No. 21 . KOEKELOER, OF DE EERSTE APRIL . Pertelling . Omtrent zeshonderd regels fang, en, hoofdzakelijk, uit C II A Uc E R s oud Engelsch nagebootst . Hierbij behoort
No. 22 . NA EENE VOORLEZING OP DEN EERSTEN APRIL .
De hoofd - inhoud is : een vos heeft Koekeloer, een' trotfehen haan, verrast en verichalkt, en loopt, daar hij hem bij
den hals gepakt heeft, terwiji de kop heal nit den bek bengeit, met hem weg ; inaar hij words vervolgd . In een boschje gekomen, fpreekt de haan, die den gorgel nog vrij genoeg had, (want hot gebeurde in den tijd, toen de dieren
fpraken) den vos dus aan :
Wel foei, Sinjeur, wat is dat landv®lk zotl
Zij meenen u in 't loopen to acbterhalen!
Ik zou ze dat met goeden fchimp betalen :
Ware ik als gij, ik zei : VervlOekt gefpuis,
Wat beeldt ge u in? Keerom, en naar uw huffs
M 4
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'k Ben reeds in 't woud, en (fpringt glj hoop of lager)
De haan blijft bier, hij zij dan vet of mager :
Ik lust hem zoo -, mest gij een ander hoen
Zoo vet gij wilt, ik kan bet hiermee doen ."
De vos zei : „ Ja," -- en in dit nit to fpreken,
Weet Koekeloer hem uit den muil to breken,
En vliegt omboog, tot boven op een boom .
Daar flond Reinier en keek als in een droom .
,, Och, Ilaantjenlief (dus fprak hij) wit niet denken,
Pat 'k oogmerk had om a een veer to krenken.
Ik maakte u maar uit looter fpotternij
Wat bang, mijn vriend ; zoo waar, geloof me vrij .
Kom af, kom af. Ik z :e, gij zijt verlegen ;
Och, dacht ik dat, ik had wet flit gezwegen .
Alaar kotp, kom hier, opdat ge wat bedaarr .
Geloof mij, man, gij zijt to lichc vervaard ."
„ Neen (zei de Man) de Duivel mag mij kalen
Met vleesch en bloed, al won hij zeven males,
Zoo gij mij nieer, dan deze reis, betrekt . enz .
Dit vertelfel bat zich nu, gelijk men ziet, vrij wel lezen ;
fchoon bet bijster gerekt is , (zeker om eene geheele fpreekbeurt to vervullen) en fchoon de geleerdheid van haanneef
en van Partelot, de fultane favorite onder zijne hennen, die
zeer breed met hem over droomen en derzelver voorbeduiding keuvelt, on%, nevens andere bijzonderheden, weinig
bevalt . Maar in welk letterkundig gezelfchap heeft de Dichter deze voorlezing gedaan? Waarfchijnlijk in een van befchaafde lieden ; dock wij willen hopen, dat er geene vrouwen en meisjes sanwezig waren : want anders verbeelden wij
ons, dat deze vrij wat met zich zelve verlegen geweest zullen zijn, toen hij, tot twee malen toe, van Koekeloers kloekheid bij de henuen, en in bet bijzonder bij Partelot, gewaagde . Althans wij lazes dit vers , zonder bet voor ons zelven
gelezen to hebben, zoo als anderen, aan onze huisvrouw
voor ; doch werden telkens door haar, met uitroepingen,
die voor den Dichter alles behalve vereereud waren, geftoord .
Men hoore intusfchen, wat hij zelf, wegens dit vers, zeg`e, in No . nz . Ga, (zegt hij) na onderzocht to hebben,
vats-
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vanwaar men, bij den aanvang van April, van oudsher, list
vond in allerlei grillen .
-- Ga, April,
Volbreng uw wit
Bij 't wenden van des aardrtjlts fp]l ;
Wij lachen hij uw grappen .
Ook wijzen mag,
Bell enklen dag,
Een dwaze gril ontfnappen .
Ook mij ontviel,
Hoe dof van ziel,~
Bij 't dobbren van mijn kranke kiel,
In 't uiterst van to Itranden,
Een luchte luim,
En fchuim, voor kruim,
Ontfingt gij uit tnijn handen .
Maar 't is geen boert,
Die 't hart ontfnoert,
Dat 's ]evens ballast met zich voert ;
I-let lachen is gedwongen .
Een doodftuip was 't,
Die 't hart verrast ;
En, 't lied is uitgezongen .
NO. 23 . AAN EEN VRIEND, bij de bevelling zijner Egade .
Ook dit is een vrolijk, luimig, geestig vets, dac den meester
kemnerkt. Maar vrouwen znllen zich bier waarfchijnlijk weder aan den borstrok, en hergeen daar naastbij voorkomt, ergeren . 't Is evenwel ook lastig, dat die vrouwen ons zoo
altijd in den weg komenl
Ernilig gefproken. Zu1ke loovers, inzonderheid als No . 21 ,
moesten niec door de reten van zijnen grafjleen wasfen, ea
een zoodanig gefchenk met ]let, uic de rustplaats opgeheven,
hoofd, en bij bet nogmaals vaarwel zeggen nit to reiken -neon, grijze Bard! dat betaamde u niec . Wij houden bet
daarvoor, dat deze uitfpruitfels alle hadden behooren to ziju
van dien card, als verre de meesten ; entflig, wijsgeerig,
godsdienftig, verheven en verheffende boven de aarde . Deze
M 4
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verzamelirrg, meenen wij to mogen zeggen, is door dit fltk
tea hoogfle oncfierd ; en bet is joist gefchikt, om de ftemming, waarin men door at her voorafgaande gebragt wordt,
op eene zeer onaangename wijze re ftoren .
DE SCHILDERKUNST.
DE

AFBEELDING EENES

SCROONIIEID, RIJKDOM, WIJSHEID . BIJ

•RIJSAARDS .

AAN EEN JEUGDIGEN

MEND IN ZIJN

S TAMBOEK . IN DE VRIENI ENROL VAN FEN
DE HERINNERING DES LEEDS .
HET IIUWE-

JONG

MEISJE.

LIJK .

WEL-LEVEPI . AAN DE BLOEM . VOORBESTEMMING DES

CHRISTENS . 1311 MINE AFBEELDING . En : SLOTZANG AAN MIJNK

Ziet daar de opfchriften der overige kleine
flukjes, waarover ons beftek niec gedoogt ons bijzonder uit
to laten . Her komt ons voor, dat de vriend, die deze uitfpruitfels, zoo maar met een greep, ult de reten van den
MEDEDICHTERS.

graffteen rukte , geen ondank bij den Dichter, of zijne lezers, zou behaald hebben, al had hij er eenige fchrale fpiertjes uitgeworpen . - Ten aanzien van her vers, getiteld
Schoonheid enz ., zouden wij den Dichter we] eens in ernftige
bedenking willen geven, of, over bet laatfte couplet, zoo
onbepaald, als her daar that, hem de laatfte regel Wet wet
zoo kunnen worden teruggegeven. Wij heeten her een dierbaar Godsgefcbenk lasteren . .- In de Voorbeflemming der
Christens, die zichze[ven aanmerkt I als eene parel, bier in
eene aardfche fchetp omflocen, en van alien glans eD luister
beroofd, words op 't floc gezegd :
Parel can zijn halskarkant ,
Zal ik, bij den diamant,
Op de borst van Jezus hangen .
Dit vinde fchoon, die van eetl anderen fmaak is, dan
wij ! -r Best bevait ons de Slotzang ; alleen in zoo ver niet,
als de Dichter at weder zijnen kuustgenooten bet affcheid
toeroept, omdat (hergeen wij pier mogen toeftemmen) zijn
toots immer ftroever zou zijn geworden, en bet gladde fchoon
verloren zou hebben .

Nofchrift.
Ten aanzien van zeker, den Recenfent in de ooren gewaaid,
geblaas, alsof hij eenen leelijken bok gefchoten bad, met,
in her eerfle gedeelte van zijn verfiag, de Bruiloft van Pcleus
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lens en Thetis als een oorfprQnkelijk fluk voor to dragen, out.
ving Redact. van denzelven dit befcheid :
„ Laten de vrienden van B I L D E R D IJ K ook eens lagchen,
• en zelfs, zoo zij lust hebben, zich ook eens openlijk ten
• koste van Recenfent verplaken . Hij zal dan daarna ook
• zijne beurt hebben. Heeft B I L D E R D IJ,K , dach t hij , den een'
,, of anderen der Ouden een kind ontflolen , en dat , als her zij .
• ne, in de wereld gezonden, hlj zal dan daarvoor boeten .
• Flij heeft wet vermoed gehad, dot hij bet wicht met eenige
„ kleinooden, die hij aan C A T U L L U S of o v i D I U S OBC.
• vreemd had, had opgefchikt ; doch achtte bet der moei• to niet waardig, dit to onderzoeken, tot dat hij, door
• bet bewuste gefchreeuw, tot nadere inzage aangefpoord,
• uit den Inhoud des werks, bier achter, anders v66r hetzel„ ve geplaatst, de ontdekking deed, vanwaar genoemde vrieu .
• den hunne vermeende wijsheid hadden ontleendl"

Lotgevallen en jammerlilk uiteinde van Mevrouw D E B U D 0 Y,,
in de maand Tanuarij 18 14, geheel naakt en levende , in
het Pyreneesch gehergte, departement van 1'4rriege, kantott
van Yicdesfos, gevonden . Vit het Fransch vertaald. Te ,1m .
fterdam, bij H . Timmer. 1817 . In gr. 8vo . 3o.1 Bd. f 2-IS . :

A

D k L E D E L U N E L was bet bedorven kindle van, in o11eenigheid levende, ouderen, rijke, adelijke grondbezitters in
Frankrijk. Zij heefc bet ongeluk, om, bij eenen twist barer ouderen tnsfchenbeiden vliegende , haren vader met zijn
hoofd tegen dell hoek van eene marmeren tafel to werpen,
waaraan hij flerft . Hare moeder, tot diepe zwaarmoedigheid
vervallen, huwt haar uit aan den Baron D E B U D O Y, en fluit
zich kort daarna op in eenen vleugel van haar kasteel, die ge .
meenfchap bad met den grafkelder, in welken zij na acht
maanden dood gevonden wordt door hare kinderen, die bet .
zelfde kasteel waren blijven bewonen . Ook ADILE words
zwaarlnoedig. Haar man nondigt, to barer opbeuring, zijne
verwanten, den Heer en Mevrouw D E L O R G E s, bij zich .
In deze vrouw vindt A D k L E eene ware, troostende vrien.
din ; maar deze flerft, en de oorzaak van dezen dood is het
ein .

i8.

LOTGEYALLLN

eindelijk gevolg der ontdekking, dat zij met Karen zoon gehuwd is . Dit blijkt nit de gefchiedenis van den Heer D EY16 bl ., dus
L o R o tt s , door henizelven verhaald, en die
ruim een derde van hot werk, beflaat . Om zijne echtgenoote
op to beuren, vertrekt s ti D oY met haar naar een 'landgoed
van hem in Touraine ; doch, de omwenteling invallende, verreist hij naar eenen ouden vriend, eenen Italiaanfchen Bidder, thaws in Spanje woonachtig . Daar, in Touraine, fchrijfe
Mevroaw D E r, u D o T, blijkens den aanvang van bet werk,
de eerfle heift barer gefchiedenis op . In Sevilie leefde zij
met Karen man zeer gelukkig bij dieu vriend ; maar haar echtelijk genoegen worth geftoord, doordien zij geene kinderen
krijgt . Zij weet to bewerken, dat haar mans verlangen naar
kinderen, door middel barer kamenier, voldaan words . Deze
loon, ecbter, fterft, twee jaren oud zijnde . Om haren man
verflrooijing to verfchaffen, ftelt zij hem cene reis naar Eligeland voor, die ook volbragt words . Zij keeren terng naar
Spanje, en gain vandaar, r v DO Y's uitfchrapping van de list
der uitgewekenen in Frankrijk bewerkt zijnde, naar dit land
op reis . Door itruikroovers in de gebergten aangevalleu, .
words hij mast de zijde zijner echcgenoote doodgefchoten .
Uit eenen flaat van bewusteloosheid bekomen zijnde, hegint
hare zinneloosheid . De naaktheid, waarin de roovers haar,
naast hot lijk van harem echtgenoot, gelaten hadden, komt
hoar natnurlijk voor, en alles is hoar onverfchillig . Het op.
perhoofd der roovers komt haar halen, en zij goat gewillig
mede . Dit opperhoofd, een door de omwenteling ten uicerfle
mishandeld Franschman, neemc haar, door huip van zijn gesag, ter vronwe . Hare zinnelogsheid doct hoar in haren
nieuwen echcfiaat zelfs cenig behagen vinden . De roovers
hebben bun opperhoofd alles ontnomen, en zijn voortgegaan ; echter heeft hij nog genoeg over, om, Men A D A L E
hem eene dochter fchonk, zijn levenspian to veranderen , en
naar Spanje to vertrekken. Bij 't fchoonmaken van cone
piftool fchiet zij, ongelukkig, Karen man dood . Zij verlaar,
zinneloos, bet hol, vergeec haar kind, en, 's anderen daags
nvonds terugiteerende ; viudt zij bet dood . Nu begeeft zif
zich naar de ontoegankelijcfle plaatfen, en goat tot den flaat
van wildheid over . In dozen flaat zet zij do befchrijving
barer gefchiedenis voort . Zij komt in een hol, waarin beeren huisvesten. Aan eene becrin bewijst zij hntlp, en words
door
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door deze dieren met alle blijken van dankbaarheid beloond .
Sours zag zij tranen van erkentenis Tangs den muil der gezegde beerin rollen . Zij brengt in dit hol den winter door.
Gevangen zijude, ontvlugt zij weder ; hare wederkoinst bij
de beeren is op bet vignet afgebeeld . - Zoo ver de gedeukfchriften der ongelukkige zelve . Een nafchrift berigt ons,
dat zij eindelijk naar Foix gebragt, vervolgens in een gast .
huis gep aatst, maar eindelijk naar eene gevangenis gefeept
is, waar zij, door den gevangeubewaarder in cen vochdg
bol geworpen, omkwam .
Dit verhaal, nu, word-, opgegeven to zijn eene ware ge .
fehiedenis . Dat er op de Pyreneen zulk cene zinnelooze
vrouw opgevangen is, wordt verklaard door den Onderprefeet van bet arrondisfement van Foix, die de gcfchiedenis
harer gevangenneming, gelijk ooh die van hare lotgevallen,
voor zoo ver die nit hare eigene woorden op to waken was, in
't Journal de 1'e4rritge mededeelt . Dit uittrekfel nit gezegd
Journal ontvangen wij non 'c hoofd des werks : in der tijd
deelden wij hetzelve den Lezeren oozes Mengeiwerks mede .
Een fchaaphorder , die bet wagen durfde, om de rots te bek1immen, op welicer top men de ongelukkige onttnoet had,
en die bl, 7 geacht werd alleen voor arenden en wilde gelten toegankelijk to zijn, had aldaar in eene holligheid hare
papieren gevonden, en een ferjant vond ze in de hut van dezen herder ; zoo kwamen zij in handen van Kapitein u L e rt..
C u r T, en vervolgens in die van den Schrijver .
Wij willen ons niet vermeten, de grenzen van he ., gebeurlijke joist to bepalen : maar de geheele zauientlelling van dit
werk heeft to veel van een verdicht verhaal, dan dat wij bet
voor eene ware gebeurtenis konden houden . Wel willen wij
gelooven, wat de Onderprefect mededeelt ; doch tevens koinc
bet ons waarfchijnlijk voor, ddt dit ten grondilag van eenen
roman genomen is . De o-ngelultkige zal hare gefchiedeuis z el .
v e hebben opgelleld, en men geeft haar daartoe heldere
pogenblikken naar welgevallen . Dan, bet komt ons zeer on.
waarfchijnlijk voor, dat zulk eene zinnelooze, die tot den
float van volkomene wildheid geraakt is, tijd, vermogen en
lust zoude hebben, hare gefchiedenis zoo bedaard en netjes
in de bijzonderheden op to fchrijven ; en voor wien deed zii
bet? Ook is de manier, waarop deze papieren gevonden werden, zwaar to gelooven . Maar 't meesce nog worth ooze
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verdenking opgewekt door dot verhaal in her verhaal, gefchie .
denis van deil Heer D E L 0 R G E s, die mede cc mooi gevonden
is, om zich als waarfchijnlijk aan to bevelen, en to varidrend , to luitpig en ligt van coon tusfchenbeiden, om her op .
flei van eene zoo diep ongelukkige vrouw to zijn ; en voor
iaar opflel moet die gefchiedenis doorgaan ; want, no eenen
zeer filozofifchen aanhef, zegc zij, dot zij dell Heer DEL O R G E S zelven de onderfcheidene Iotgevallen zijnes levees
zal laten verhalen ; en zeer bedaard voegt zij er bij : „ mogt
dit verhaal de eentoonigheid en tevens bet akelige mijner
langdurige ongevallen eenigzins afwisfelen!"
Wij vinden,
met ecn woord, in deze gefchiedenis to weinig natuur en to
veel Frarifche vinding en wending, om haar niet grootendeels
voor eenen roman to houden .
De zedelijkheid, al verder, is mede op Franfche leest ge.
fchoeid. De Franfchen praten , nainelijk , ook van dengd
moor dit begrip is zoo verbazend ruin, dot er sties in kau,
waarvoor ons Hollandsch begrip van dengd veel en veel to
naauw is . De hoofdperfoon der gefchiedenis bewerkt cene
gemeenfchap tusfchen haren man en hare kamenier ; en met
dit al blijven de karakters, naar de voorflelling alhier, volkomen vrij van misdadigheid . De jonge koordedanreres c oL O M B I N E is zoo zuiver als her licht ; en die zuiverheid kan
beflaan met onkiefche uitdrukking, ja words zelfs door c ee
L OMB 1 N E'S val niet in 't minlle gekrenkt. Een zoou is met
zijne moeder gehuwd, en heeft twee kinderen bij haar .
Toen, echrer, doze ongelukkige berrekking ontdekr words,
oordeelen de echtgenooren, dot zij, onwetend in dot geval
gekomen zijnee, Diet misdoen met in dezelve to blijven voortleven. De vrouw words ook wederom zwanger ; evenwel
zij kan de zaak zoo Iigt Diet opnemen, en de wroeging maakc
een eind aan haar leven .
Her denkbeeld aangaande de Godheid, 't welk in dit werk
heerscht, is dot van een toornig, wraakzuchtig Wezen, hetgeen fommige tnisdaden nimmermeer vergeeft . Slechts eenmaal
lteec een priester met weinige woorden her regendeel voor .
Mevrouw D E B u D o Y befchouwt zichzelve als bet bewijs
dier vreesfelijke (telling. Godsdienst- en z~Aeleer, in dit bock
beerfchende, vallen dus zeer to berispen .
In weerwil van her aangemerkte, last zich bet verhaal zeer
vermakelijk lezen, en houdc de belangitelling onophoudelijik
gaande .
Dc
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De drie Dochters van den Postmeester . Roman Van F A . L A U IO.
Uit bet Hoogduitsch vertaald . Te AmJlerdam, bij de Wed .
II . van Kesteren en Zoon .It17 . Ingr .8vo . i8oBL. f i-16 . :
Goede - in, goede en aardige meisjes, zoo als de meisjea
in de romans dan ook doorgaans zijn, en welker gebreken
men gaarne vergoelijkt ; waarop deze bijzondere aanfpraak
hebben boven anderen, daar de postmeester en de postmeesteres, hoezeer ook al, gelijk de menfchen doorgaans zijo,
niet geheetenal zwart en verwerpelijk, de lieden juist niet
waren , nan welke de opvoeding van drie meisjes bijzonder
was toeverrronwd . Wij vinden nopens de ouders en de
dochters en hare minnaars zoo dagelijkfche tooneeltjes, lui.
mig en v olijk verhaald, en gelachwekkentle doorgaans, waar .,
toe dan wet wat overdreven words : wat echter de karakters
betreft, is niets overdreven ; de postmeester, met zijne liefhebberij voor de hoornmuzijk, misfchien uirgezonderd ; mar
romanheldinnen zijn de meisjes niet, ook niet de bekoorlijke
?ldelheid , de mooifle en aardigUe in ons oog, zoo wel at%
in dat van iederen lezer ; weshalve bet ons lief is , dat zij
ook joist bet glansrijkst huwelijk doet ; Juliette is echter ook
wet bezorgd, en de postmeesteres heeft bet voor beiden aanhoudend druk met de luijermand . De jongfte, Bertha, zeer
aardig opgegroeid, is nog to krijgen, hoewel die op een kijkje wit zich wat haasten moet, daar de knappe predikant van
hare woonpiaats finds cenigen tijd reeds in zijne leerredenen
flottert, als hij Bertha wat to flerk in de oogen ziet .
Men leest bet boekje, en at de aardige voorvallen en lotverwisfelingen van geheel het huisgezin, fpoedig en aangeuaam ten einde ; vooral wanneer men bij eene kleine onpasfelijkheid (en dit was nu juist ons geval) gaarne iets beef:
tot afleiding, en dat geene infpanning vordert ; waardoor dan
ook de taalfouten, die wlj opmerkten, in de naamvallen voor .
al, ons minder hinderden, dan welligt anders bet geval zoet
geweest zijn .
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H . GREVE, 6TERRE- EN W1t RKUNDIGE BERIGTEN1

Ste rre- en Weerkundige Berigten voor het jaar 18 i g . L oof1
E. H . G R E v E . Met eenige Afbeeldingen , (op tseii uitflaand
Plaatje.) Te Amfferdam, bij Pieper en Ipenbuur. In Svo .
88 Bl. f :-i8-t
en zeer nardig boekje voor liefhebbers van deze foort van
E
zaken . Trouwens, bet flerrekundige moge, op zichzelve,
flechts weinigen belangrijk fchijnen, bet weerkundige beveele
zich zoo veel to algemeener aan . Ten opzigte van bet lastfle, intusfchen, vindt men bier meer en grondiger onderrigt,
dan velen, door ijdele beloften to dezen opzigte reeds dikwijls misleid, zullen durven verwachten . Men verfla ons zoo
niet, dat wij de flellingen van den 1-leer G t EVE voor bdproefde waarheden zouden uitgeven . Dic is ous even zoo
min mogelijk als bet tegendeel . Maar de weg, door hem ingeflagen, (zijne theorie en praktijk beide) fchijnt ons toe de
regce to zijn . Dezelve is eenigzins nader to kennen nit dezd
's mans- eigene opgave
Over den loop des %veders . Regels voor den barometer,voor den thermometer, -- voor den hygrometer, - voor
hot weder, ontleend uit de natuurverfchijnfelen, - ontleei:d
uit den loop en de flanden der zon en lnaan, en hare wer-+
king en op den dampkring der aarde Toepasling dezer regelen op bet jaar I8r8, en 'opgaaf der InchtgeIeldheid van eeti
jaar, waarop de maansloop hot mast met diep van bet tegenwoordig jaar overeenkomt .
Opmerking en vergelijking, zicdaar toch hoc eenige middel
om van bet bedoelde lets to weten 1 Dit heeft G It E V E aan.
gewend . Hij geeft ons, dus, zoo wel uitkomflen, hetzii in
bet algemeen of voor dat bepaalde jaar, als llij ons leers ;
zelven bet meestmogelijke voordeel met barometer e nz . t o
doe n .
Allen zee-, land-, ruin- en anderen lieden, derhalve, wien
deze zaken ter harte gaan, alien, die gaarne den henlel gadeflaan, en weten, in welken (land en betrekking onze aardbol zich tot en met de anderen, ook dezen onderling, bevinden, kunnen wij bet werkje gerustelijk en met warmte
aanbevelen . Het is zeer ordelijk, zeer duidelijk en good ge .
fchreven, zeer netjes uitgevoerd, met een belangrijk uitflaand
plaatje, verbeeldende de zons- en maansverduisteringen in dit
jaar, verfraaid, in can woord, zoodanig, als men dit van een
g,eleerd eu bekwaam man, gelijk de Heer GREVE, wanneer
hij zich tot zulk een werkje verledigen wilde, met reden koll
verwachten .

No . 11 . Beaord bI . 80, 81 . flaat :
lijk ill paatfe van ni0T151A .

1) I 0 TIM U S , W :

a

M112I1-

BOEKBESCHOUWING .
Leerredenen, ter viering van her derde Eeuwfeest der
Hervorming , gehouden to Am fterdam , op den 2 November 18x7 .-Door J . TEISSEDRE LA NGE,
P . CHEVALLIER, G. U. LAGERS, SL. MULLER, J . VAN GEUNS, N. SWART, en m .
S T U A R T, Predikanten bij de onderfeheidene Pro .

testant/che Kerkgenootfchappen . Te ~4mJlerdam, bij

J. ten Brink, Gsz . 1817 . In . gr . 8yo . XII. 317 BIf 3- . .
v it de volheid van ons hart wenfcllen wij ons vaderland geluk met dit eenvoudig, maar waaracntig fchoon
gedenkteeken van kanfelwelfprekendheid, waarheidmin
en broederliefde. Het zij zoo , dat drie eeuwen na het
tijdftip der Hervorming werden geileten in woeling, die
niet iirookte met Karen geest : met nederige aanbidding
der Goddelijke wijsheid, zien wij thans vereeniging,
uit vroegere verwijdering geboren, als 't gewrocht van
onderzoek en ondervinding, des to vaster (taan . Aan
tijdgenoot en nage(lacht verkondigt dit gedenkteeken,
wat or op 't Bind van de derde eeuw na de Hervorming
in ons vaderland b9j alle Protestantfche genootfchappen
gewonnen is aan godsdien(tigen fmaak-S aan kennis van
den geest des Bijbels, aan volmaking van de voordragt
op den kanfel, aan liefde voor de waarheid, en aan onderlinge toenadering . Het fpreekt tot alie Christenen,
zonder eenig onderfcheid . Ieder Protestant hoort er
zijnen leeraar in, die, op zich zelven en in vereeniging
met zijne medebroederen uit andere kerkgenootfchappen, hem roept en vermaant tot het genot van de vruche •
ten der Hervorming : van vrijheid, van eenheid en lief-de met en jegens alien . Geen Katholiek wordt er in geergerd ; integendeel, met liefde wordt zijner kerke gedacht,
1OEKIIESCH . 1818 . NO . $.
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dacht, en de niet geheel bevooroordeelde vlndt bier
veel aanleiding tot dieper doordenken .
Om dezen bundel regt to waarderen,' is 't noodig,
dat men alle daarin begrepene leerredenen to zamen befchouwe a's den geheel. Onwillekeurig drong zich awl
Rec . de vergelijkfng van denzelven met eene toonkunftige barmonie op, waarin de onderfcheidene partijen
uitgaan van edn thema, voorts elke partij haren bijzonderett gang neemt, en alle ten laatile in d4nen toon fluiten . Hier, immers, is flechts een thema : de Hervorming. Dit geeft eenheid bi~ de verfcheidenheid der bewerking , waarin elk zijnen gang gaat , terwijl alien toch
in lof en vermaning eindigen . Wat dus een doet, dat
doen alien ; maar elk op zijne wijze, de een meer hech .
tende op dit, de ander op lets anders . Zij ontthoeten,
zij verzellen, zij ondertfeunen, zij vullen elkander aan .
De een is van den anderen onderfcheiden in ffijl ; maar
elk vootttreffeliik in zijne foort , en , in de tegenwoordige betrekking tot bet geheel, juist, wat. hij wezen
moet . &halve, dus, dat deze mannen hier niet zijn
opgetrdenompigtplegine to ntvalgenoverbun
nen arbeid, die zich .zelven prijst, en flechts eene bijdrage ten betooge van welbekende bekwaamheid is behalve dat Rec: zich wel zal wachten de befcbeidenbeid van dezen to honen, door hem to verheffen boven
genen, hetgeen toch flechts bijzaken raken konde -zoo houdt hij bet daarvoor, dat zijne taak, ten aanzien
van dezen bundel, niet beffaat in 't beoordeelen der
preken als preken, maar in aanwijzing van den gang,
door elk genomen tot bevordering van bet groote doel,
en van de zamenffe ;nming des geheels .
Orde en inhoud der feestredevoeringen zijn ale volgt
IN Heer L'A N G E (felt de voornaamfte bijzonderheden
pier Hervorming voor, naar Hand . V : 381) en 39a , de
verbastering der Christenkerk fchetfende'als bet werk
van menfchen, en als zoodanig opgeheven ; maar de
Jiervorming als bet werk van God, 't welk niet vernie .
tigd worden kan. --Onder de petra de perfooft van Fe .
true
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trus verftaan . wordende, flrookt dit, naar ons gevoel,
meet met den zamenhang , en met de verdienflen van Pe .
trus in de grondlegging der- Christenkerk (zie Hand . II,
X en XV), en geeft ook minder aanleiding aan partij,
ter befchuldiging van gezochte verklaring, dan wan .
neer wij, met den Heer L' A N G E , haar betrekkelijk
ftellen op Petrus belijdenis allddp .Enbijozepvatg
ting wint de voorflander des Paufelijken ftelfels toch
niets . - Beflister, dan de gefchiedenis dit doet, houdc
CAN G E THOMAS A K E M P I S voor den fchrijver van
bet werk : over de navolging van Christus, en maakt hij
van T A N C H E L 1J N lofelijke melding. De leelijke drukfout, bl . ii, oeconomifche Bisfchop, voor oecuosenifche, behoorde deze preek niet to ontfieren .
De Heer C H E V A L L I E R, die, gelijk zijn ambtgenoot L' A N G E , ons eene eigene vertaling zijner leerrede levert, vermaant, naar Pf. H: iib, tot gods
dienflige blijdfchap en vreeze, ter oorzake van de Hervorming . Voor reden tot blijdfchap geeft hij op, dat
de Hervorming geene nieuwe leer voordraagt ; dat zij
door geene flinkfche we-en of met onreine bedoelingen
is daargefteld ; dat zij ontftaan is door 't eenvoudig
Evangelie dat alle wetenfchap door haar is geheiligd
en gezuiverd ; dat zij aan de ganfehe menschheid on,
uitiprekelijke dienften heeft bewezen ; en dat dit alles
in verband flaat met de grondleer des Evangelies
verlosfing door 't bloed van Y. C. Tot godsdien(lige
vreeze raadt hij, uit hoofde dat er nog vijanden van 't
bijbelsch geloof zijn, en omdat velen van vereeniging
i'preken, maar uit hoofde van onverfchilligheid omtrent
de onderfcheidende kenmerken der Christelijke leer . -Achter deze preek volgen een paar historifle bijvoegfels,
waarvan bet laatfte, omtrent aanhalingen, wel mag be,
hartigd warden .
Naar i Cor . X: Io-i5, betoogt de Heer L A G E R S,
dat de Hervorming Evangelifche Christenen verpligt,
zich van bet herkregen refit, om, in zaken van den
Godsdienst, hun eigen oordeel to gebruiken, wij~-felijk
N 2
to

ta$

LEERREDENEN

to bedienen . Uit hetgeen de Godsdienst van jezus
hieromtrent Icert, uit den aard van die leer, en uit de
behoefte van den belijder des Christendoms , words be .
wezen, dat er zulk een regt beftaat . V66r de Hervor.
ming mogten en konden de Christenen zich van dit regt
Diet bedienen ; maar vrijheid en mogelijkheid daartoe zijn
door haar herfteld . Herinnering aan God en aan de
bervormers, zoo wel als aan de tijden, in welken wij
thans leven, noodzaken de Christenen tot een wijs gebruik daarvan . Zij zijn er ook in ftaat toe, mits zij
vlijtig en aandachtig den Bijbel lezen, gaarne bet oardeel van anderen over den Godsdiensr vernemen, maar
dit naar hun best vermogentoetfen,befcheiden en broederlijk gezind ziin jegens andersdenkenden .
Dat de Kerkhervorming de Evangelifche vrijheid waarlijk heeft herfteld, deze (telling betoogt de Heer Mu nl,Ea. naar Gal . V : ia, en vervolgens toont hij de verpligtingen aan, die daaruit voortvloeijen . Hij befchouwt
dus de Hervortning van de zijde barer oorzaken, der
grondregelen, waarop zij gebouwd is, en harer gevolgen . De verpligtingen zijn : dankbaarheid, aan den dag
gelegd door ijverige medewerking tot bandhaving der
Evangelifche vrijheid ; zorgzaamheid tegen bet misbruik
dezer vrijheid ; prijsltelling op bet kerkgenootfchap,
waarvan men lid is , behoudens , echter, den geest der
liefde ; de bevestiguig, eindelilk, van de beginfelen
onzes geloofs, door ons leven .
Gal . V: 13 . is de tekst van den Heer V A N G E U N s ,
en bet thema : Wij Christenen zijn tot vrijheid geroepen . Dit is gefchied door Jezus en zijne Apostelen ;
door eenigen van de beroemdfte kcrkleeraren van latereit
tijd ; door de hervormers ; door onze eigene belijdenisfen . De onderfcheidene deelen dezer leerrede worden
geftaafd door belangrijke aanhalingen uit den Bijbel, de
Kerkvaders, enz. in aanmerkelijken getale . Het tweede hoofddeel der leerrede loopt over bet misbruik der
vrijheid, en bet dienen van elkander in liefde .
Uit hvofde der toepasfelijkheid op bet Hervormings-.
feest
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test,heeft de Heer 9 W A R T JO. X : 22.,echter flechts
als motto, gekozen, en befchouwt de Hervorming als
eene zegepraal van licht en waarheid ; als bet werk
van God zelven ; als verbreking van de kluisters van
den menfchelijken geest, en als den grondflag voor eene
betere toekomst .
De Heer STUART, eindelijk, felt aan bet hoofd
zijner feestrede Jo . VIII: 3t, 3t, en ontwikkelt daaruit de volgende idddn : Vooroordeel en onwil flunden
den Heiland bij zijne prediking in den weg ; maar hij
geeft zijue beloften op voorwaarde, dat zijn woord gebouden worde . Daarvoor ijveren ook zijne Apostelen ;
en afwijking van dat woord was de eerfle verbastering.
Deze bereikte den hoogften trap , toen uitwendige vervolging zich met haar paarde . Echter werd de kerk van
Christus niet overweldigd . L U T H E R ftond op . Maar
de zege kostede langen flrijd en vele flagtoffeTs . -- Het
derde Eeuwfeest der Hervorming is de feestdag des
lichts . „ Als had," beet bet bier onder anderen,
,, LUTHER met eene flemme Gods den donder gefcholden, zoodat de zwarte wolken wegiloven en bet
glansrijk zonlicht uit eenen helderen hemel fchitterde ;
zoo brak bet licht door de duisterriis, toen bet woord
Gods, als een tweefnijdend zwaard, in elks eigene hand
flikkerde ." He; derde Eeuwfeest ziet dat licht zelf
in eigen zuiveren glans . Dit feest is de feestdag der,
vredes en der liefde.
Afgefproken of toevallig, genoeg, de brde, waarin
deze leerredenen elkander opvolgen, is gelijk zij behoort . L'ANGP. heft bet thema aan, en werkt bet
historisch uit . t: H E V A L L x E R wiizigt de aandoeningen . LAGERS, MuLLEtt en VAN eEUNs ftellen bet groote refultaat der Hervorming voor : vrijheid ;
LA o E R S doet dit hoofdzakelijk door redenering en gevolgtrekking, -. M U L LE R door indringende kracht
cener ongekunflelde, rein uit bet godsdienftig hart opwellende, welfprekendheid, - VAN G E U N S door
aanhaling van getuigen . Zoo helpen deze drie elkander,
N o
en
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en maken wederom Un geheel op zich zelve nit . Bly
s W A R T en s T U ART is de verhevener juichtoon des
lofs de heerfebende . Zoo words deze bundel aangevangen en befloten naar den eisch der zake, en vormt een
rond geheel .
Bij alien is dus, om't zoo uit to drukken, geest op
gefchiedenis overgehaald, aanwijzing van den zegen der
Hervorming, gepaard met opwekking, wijziging en
vermaning . Dit is bet 66ne groote, algemeene . Bij
alien heerscht liefde . Zelfs wanneer van de misbrui.
ken in de Protestantfche kerk Words melding gemaakt ;
wanneer S W A R T en S'T U A R T herinneringen moeten
opwekken, voor hen inzonderheid fmartelijk ; wanneer
de laatfte van de heillooze fcheuring eener gemeente in
onze hoofdftad eewaagt, -- bet gefchiedt naar waar+
held, maar kort, zonder hatelijkheid en ve oelijkend,
met loffpraak van den beteren geest des tegenwoordi,
gen tijds .
Behalve door de algemeene fl:rekking dezer leerredenen, words onze aandacht nog in deze en gene door
bijzonder belangrijke punten, en .de wijze van voorftelling derzelven, aangetrokken . Hier treffen ons korte,
zakelijke befchrijvingen, b . v . bij LAGERS van de
meeste geloofsbeheerfchers, bij welken hij zegt , dat gevonden wordt ,, veel kunst, maar luttel wijsbeid, veel
geleerdheid, maar weinig echte godsdienst, veel'everwaandheid, maar luttel befcheidenheid," en fpreken .
de beelden . Daar worden wij bekend gemaakt met of
herinnerd aan bijzonderheden, rakende de gefchiedenis
van 't een of ander kerkgenootfchap , b. v . bij ix u LL E R en v A N G E U N s met die, welke betrekking hebben op bet Doopsgezinde, van welks gefchiedenis de
laatfle eene fchets uit y p E Y's beknopteGefchiedenis der
Hervorming in de Christenk rk mededeelt . S W A R T
en S rUARvr verbood de liefde, org veel aangaande•de
gefchiedenis van bet hunne to zeggen . Door dezen
iceraar worden wij onderhoudend bepaald bij de gefchiedenis, door genen in krachtige redenering vastgekouden ;
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den ; bier worden wij gemoedelijk aanggfproken, daar
verrukt en omhoog gevoerd . Sours ontdekken wii ook
eene bijzondere bijkomende nuttige zijde aan eene leerrede ; b . v. die van V A N G E u N s, daclit Rec . , konde,
wegens de daarin voorkomende aanhalingen .uit KerkVaders, met goed gevolg door Roomi'chen worden ge •
lezen. Ook vonden wi) wel in de eene leerrede iets,
waardoor wij eener andere meerder volmaking kondeQ
geven . Wanneer wij b . v. de aanhalingen, die LAG E R S nit LUTHER'S fchriften bijbrengt , ook in de
derde afdeeling van de preek van v A N G E U N S plaat..
fen, en den brok uit de voorrede voor de Formula Corn
cordi.e, een fymboliscb boek der Lutberfche kerk, bij
den eertlen to vinden, benevens de plants u.it de Belijdenis der Gereformeerde kerk in Nederland, bij V AN
G19 U N s, in de vierde afdeeling van de preek van dezen
ilellen, dan krijgen wij daardoor een fchoon geheel,
Terwijl C H E V A L L I E it, de gronden voor noodzakelijke omzigtigheid opgevende, ons niet zegt, waar de
gehechtheid aan onze bijzondere huishouding gevoegedijk kin eindigen, vinden wij dit bij M U L L E it , vermanende tot belangtlelling in ons bijzonder kerkgenootfchap, zoo lang de onderfcheidene kerkgenootfchappen
nog blijven bejlaart ; en wij . vinden die vermaning en
dit bijvoegfel zeer ter zake dienitig in dezen tijd .; want
niet een iegelijk , die ons nadert , heeft daarom plan to
belijden, dat ook bij lets in z1 j{i kerkgeloof laat varen .
Meer din eenige befchrijving van ititwendige plegtig,
beden, bij gelegenbei4 van bet derde Eeuwfeest der
Hervorming hebbende plaats gehad, noemen wij dit
werk een monument, barer waardig ;want bet bewijst,
wat it: de 4prten omging. Moge dan dit heilig zevental lichten fchijnen in elke mooning, waar men belang
felt in waarheid en in liefde I Het leert de Hervorming
volkomen kennen en gebruiken, en zet haar dus voort .
Op eene zangename wijze zal men door de herhaalde
lezing dezes bundels, die zoo klasfiek als eenig in zijne
foort is,met de gefcbiedenis der Heryormingvertrouwd
N 4
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en met hare b4ginfelen doortrokken worsen . Desaelfs
aanwezen alleen reeds zoude ons de algemeene, plegtige
viering van dit derde Eeuwfeest doen zegenen .
Maar moet dan elke, ook de reins e, aardfche vreugd
onvolkomen zijn ? Ook die over den arbeid van dezen
hroederkring ? Waarom vinden wij in dezen bundel Diet
ook eene feestrede uit de Nederduitfche Hervormde
kerk

lerhandelingen over de verlosfing der Israelites uit
Egypte, met cene ,Tandkaart, en over de Maten,
Gewigten en Munten der oude Yolken, met Vergelij.
kingstafelen .

Door J . T E R P E L K W IJ K, f1. L .
U. et Ph . Dr.
Te Zwolle, bij Clement,
.
de Vri en van Stegeren In gr . Syb. De eerJie 1411,
M.

.7.

78 ; de andere 11, io6 en 2o BI. f

D

-iG

eze twee verhandelingen z'rjn, ook, seder, Under

een' afzonderlijken titel gedrukt, en hebben,, inderdaad,
niets met elkander gemeen, wat den inhoud betreft,en
ook geene betrekking op elkander .
De eerfte was, blijkens de voorrede, Diet beftemd om
in het publiek to verfchijnen ; doch dezelve was , onzes achtens , den druk volkomen waardig . Het . oogmerk derzeWe is, om eenee der merkwaardigfle gebeurtenisfen, eenen der voornaamfle grondJlagen van den geopenbaarden Godsdienst, en
onderr welks historifche
waarheid de Goddelxjke oorfprong van het Christendom
zelve op losfe fchroeven gefleld zoudo zijn, op to helderen, en de zwarigheden daaruit weg to nevven . Hoezeer
dus alle de gisfingen van den -Schrijver niet even waar
fchijnlijk
k
mogen bevonden worded, zal men toch zijn
oogmerk volkomen goedkeuren en eerbiedigen, en deze
zijne verhandeling Diet alleen der lezing , maar ook
cener naauwkeurige toetfing waardig oordeelen .
Zeer vernuftig en gansch Diet onwaarfchijnlijk i.s
ails
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'ons voorgekomen de gedachte, op welke de verklaring
van bet gemelde gefchiedverhaal voornamelijk berust,
dat er een tijd van acht maanden verloopen is tusfchen
bet eerfte en -bet laatfte ftrafwonder. Dezelve is zeer
overeenkomilig de nattiurlijke gefteldheid van Egypte,
,en heeft ook niets -in zich , dat met bet gewijde gelehiedverhaal eenigzins flrijdig is . Ook kan iedereen van
zelve begrijpen, dat alles zich veel gemakkelijker laat
verklaren, wanneer men den tijd der plagen wat ruimer neemt , dan gewoonlijk fchijnt gedaan to worden .
Doch , wat des Schrijvers bijzonder gevoelen aanbelangt,
bl. 71 , dat de wind, die, terflond nadat m o z E s zijnen flaf over de zee had uitgeflrekt, opflak , enkel diende, om den 1araelien de werkende tegenwoordigheid van
3'ehova op eerie zinne4ke wijze aan to toonen, en lien to
bemoedigen, den eensklaps opgedroogden zeeboezem met
zoo veel to meer vertrouwen in to treden : dit is , naar

ons inzien, wat gedrongen, en niet gemakkelijk overeen to brengen met bet duidelijk en uitdrukkelijk gewijde gefchedverhaal , Exod . XIV : 2I , volgens betwelk
de Heere de, zee weggaan deed door eenen flerken oostenwind, then ganfclien nacbt , en de zee dreog maake, Hier ,

immers, wordt de fterke wind zelf voorgefteld als bet
middel, hetwelk God tot zijn groot oogmerk en tot bet
daarftellen des wonders gebru kte : en dat dit gebruik
van natuurlijke oorzaken bij een wonderwerk, wel verre van, als 't ware, den card deszelven to doen veran.
deren, en bet als een gewoon natuurgewrocht to doen
voorkomen, veeleer de aanbiddelijke w1jsheid van den
God der Natuur ten luisterrijkfte aan den dig legt, is
door den Heer V A N D E R P A'L M, in zijn We ftukje
van den Bijbel veer de Ycugd , bl. 94 en 95, met vo1komenen grond aangetoond, en in ons letterkundig tijdfchrift, bij gelegenheid van de recenfie van dat en bet
VIde ftukje, Lett . voor 1317. bl. 491, met volle goedkeuring overgenomen .
Nu nog een enkel woord van de tweede verhande .
ling, over de maten', gewigten- en munten der oude
N 5
vol-
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volken. Deze moet den achtingwaardigen Schrijver zees
veel moeite gekost hebben . Dank hebbe de vlijtige man,
die zich zulk eene lastige en in zich zeer onaangena'
me moeite wel wilde getroosten , om eenig licht over
cen duister onderwerp to verfpreiden ! Schoon men al.
les niet moge aanneinen, wat hij to berde gebragt heeft,
iets, hetgeen hij zelf zich ook geenszins kan beloven,
ral men, echter, zijne onderzoekingen, zijne verge*
kingen, ja zijne gisfingen zelfs, alle aandacht rekenen
to verdienen . Wij , althans, vereenigen ons gaarne
met zijnen wensch , aan hpt clot der voorrede uitgedrukt,
flat zijne poging aanleiding geven mote, om het aangelegen onderwerp door anderen to doen behandelen en in
een meer helder daglicht to plaatfen . Dan, of .le aard
des onderwerps wel gedooge, dat deze wensch geheel
vervuld, en het onderwerp zelf van alle duisterheid en
onzekerheid outheven worde, hieraan twijfelen wij zeer .
Ylugtige 4anmerkingen op de Bijdrage van eenen
Roomseh-katholijken tot het Hervormingsfeest . Door
Mr. rV . W . D E R o o . Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen . 1817 . In gr. 8vo . i 8 Bl. f :-6--.
1 oen wij onlangs de bedoelde Bijdrage aan meldden ,
en voelen deden , hoe geheel onbevoegd derzelver fchrijver Was, om LUTHER zijne (telling to betwisten
„ dat er tusfehen eenen Papist (zulk eenen , wel to verftaan, als L U THE R , en wij met hem, bedoelde) en
eenen ezel geen onderfcheid is," dachten wij waarlijk
niet, dat iemand het der moeite waardig zou rekenen,
het mannelten opzettelijk to woord to ftaan , dat de
grootheid van L U T H E R zoo geheel dom en befpottelijk tegenfprak . Dan , de Heer D E R o o begreep dit
anders , en verledigt zich tot ernitige wederfpraak . Hij
fchijnt de aan L U T H E R voorgeworpene woorden en
uitclrul:kingen niet to betwijfelen, maar befchouwt die
als buiten bedoeling en verbaud gexukt , (en wie, die
de
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de ,Bydrage jeest, kan daaraan twijfelen ?) en geeft vooral de tastbaarite proeven up, waardoor ook din nog,
en ook bij al het overigens onvolkomene in dezen hooggeachten Hervormer, 's mans wezenlijke grootheid gebandhaafd wordt ; en wij voelen bij zijne wederfpraak,
bet kleingeestige van den papistifchen wrevel en bitterbeid over eenen protestantfchen feestdag, in een land,
waar niemand het in de gedachte . neemt , zich over
eenen Allerheiligen-, en zoo menigen anderen Roomfchen feestdag, to verontrusten . Maar voor wie dit
blaadje dienen moet, weten wij niet . De Protestant
behoeft bet niet, en de Pausgezinde leest het niet, of,
leest hij het al, dan as hij zeer zeker of unus e grege,
welker meening den Protestant even weinig hindert,
als zij de asch van den zaligen L u s x E iz zelven ontrust, 6f hij behoort tot die betere klasfe, (die wij vertrouwen, dat, ook bij ons, niet onbeekidend is) welke
de Bijdrage met een : „ ton tali auxilio" dadelijk hebben ter zijde gelegd.
Zonderling zijn finds eenigen tjl de bemoeijingen der
Pausgezinden t, en hunne woelingen onder ons vooral
ook , om bier en- daar een zieltje to winnen voor hunne
alleen zaligmakende Kerk ; en het fchijnt, alsof fommigen de verdraagzame geest, en de liefde en vrede tusfehen Roomsch en Onroomsch, in onze Noordelijke
provincien, maar volflrekt niet kunnen velen, en of
zij, door bet geven van proeven der oudere onverbeterlijke domheid en beleedigende verbittering, den band
van vulderlinge wel uillendheid en vrede wenfchen to
breken . Is misfchien A aanraking en vriendbroederlijke
omgang met den Protestant der alleen zaliggiakende Kerke. gevaarlijk? Of meent men dan inderdaad, dat de al
meer en meer zegepralende verdraagzame geest in het
Protestantisme tot laffe opoffering . der waaiheid, en
bet bukken onder drogredenen en magtfpreuken, terugleidt ? of dat het nu zoo lang onnoodig rekenen van
wederleggiug, en zelfs kennisneming, van den vroegeren onzig, w nu magtelooze woede van den Papist nit
de
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de Middeleeuwen, den grooten, helaas ! misfchien onverfchilligen, hoop regt heeft voorbereid, om met den
bond tot zijn -(met verlof gezegd ! -- bet is bijbelsch)
uitbraakfel terug to keeren ? -- Dan , (hier valt ons Vader L U T H E R'S gevoelen over den Papist weder in)
bet_ was tech dom, juist nu den aanval to verhaasten
en zoo hevig aan te .binden, bij bet Jubelfeest der Hervorming. Maar, als bet dan toch wezen moest, geeft
dit NU ons grout genoegen . Welligt had menig Protestant to dezer gelegenheid to malsch en to gunfl'ig gedacht, en voor bet publiek gefproken, over den tegenwoordigen tijdgeest, en her geheel zich to zeer gelijk
gedacht aan dezen en genen denkenden kop en braven
.Christetijken man in de Roomschkatholijke kerk . Wij
willen geene namen noemen, en bedoelen alleen maar,
dat de, door de Bijdrage en andere gefcbriftjes van
then zelfden fiempel enz . enz. , zoo duidelijke herinnering aan en bevestiging van bet : naturam expellas furca cet . , voor menigen H•e rvormden Leeraar ook nu eene
bijzondere nuttigheid had ; en bet is misfchien almede
niet kwaad, zich in dezen tijd zoo nu en dan eens to
herinneren, (terwijl men inmiddels den-Pausgezinden
gaarne befcherming bij iedere godsdienftige en burger
lijke vrijheid gunt en verzorgt) dat bet vkrraderliik loot,
hetwelk Vader W ILL E M trof, en waarvoor x naa'r men
zegt, de Hemel beloofd was , den een' of anderen doormen Papist zoo veel vreugde gaf, dat hij, bij de verontwaardiging en diepen rouw van geheel bet vaderland, daarover cen Te Deum zong . Sapienti fat.
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Kerkelijke kedevoering, gehouden ter feestviering van
zynen vervulden vijfentwintigjarigen dienst, in de
Lutherfche Gemeente to Rotterdam, den 2lflen Sept .
1817. Door C . P . SANDER, oudflen Leeraar der
yoorn. Gemeente, Honorair Medelid der Hertoglijk .
.BrunswUk-Lunenburgfche Maatfchappij to Helmflddt
enz . enz . Te Rotterdam, bij
j J . Hendrikfen . 1817 .
In gr. 8yo. So Bl. f : -14-

r raagt men, of deze foort van predikwijpe ons zoo
bevalt, dat wij wenfchen- zouden, dat nog doorgaans
in dezen trant, oole bij feestelijke gelegenheden, •g epredikt werd, zoo.,moeten wij ontkennend antwoorden ;
naar is de vraag, of wij dit,opftel niet met genoegen
en warme deelneming lazen, en of wij het niet met wezenlijke ftichting hadden aangehoord? dan zeggen wij
JA met al ons hart , zoo zelfs , dat ons iedere aanmerking op dit werk van den achtingwaardigen Grijsaard
zou hinderen, en wij die ook van niemand verwachten,
dan van den zoodanigen,wiens hart geheel anders, dan
bet onze, is geftemd. De lezing boezemt reeds van zelve ieder', die gevoel heeft, hartelijke toegenegenheid
voor den Prediker in ; en bet is niet mogelijk, ofidit
moet nog fterker bet geval geweest zijn bij elkeenen,
die den ouden man op deze wijze to dezer gelegenheid
boorde fpreken . Voor de Gemeente to Rotterdam is de
uitgave van dit opftel buiten twijfel een lief gefchenk,
waarin bet hart van haren ouditen Leeraar en Vriend
(die tot . haar in bet bijzonder sS van de 43 jaren, die
hij Leeraar was, bet woord Gods verkondigde) luide
en aandoenlijk fpreekt ; maar velen., oak van de Evangelisch-Lutherfche Gemeente elders, zullen zich mede
daarover verblijden, en met hoogachting deelen in bet
genoegen der Rotterdamfche Gemeente, en van den
thans ouditen Evangeliedienaar bij de Lutherfchen in
ge-
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geheel dit Koningrijk, wiens laatfte dagen wij ook hattelijk wenfchen, dat God flog overvloedig zal zegenen!
Godsdienflige Opwekking aan de lVederdultfche Hervormde Gemeente to Middelburg, bij het openen der
alieuwe Haven op den 9den Zug . 1817. Door A . J .
SNOUCK HURGRONJE . Te Middelbnrg, bij J .
J . van de Sande . 1817. In gr . 8vo . 1111. 38 B1 .

f .-10- .

N aar mate de opening der nieuwe Haven voor de
Middelburgers eene zaak van belang was, is ook voor
hen deze Opwekking tot dankbairheid voor dit onverhoopt geluk belangrijk . De Leeraar fchetst den voormaligen bedroefden ftaat van Middelburg onder de Franfche regering, en 'heeft dus, door vergelijking, ruime
gelegenheid, zijne medeburgers tot erkentelijkheid voor
dezen zegen op to wekken . Dit gefchiedt, naar Pf.
CXXVI: 3, op eenen ongezochten, maar vloeijenden
en hartelijken Loon . De Koning, aan wien deze Leer
rede opgedragen wordt , was met den Erfprins ter kerke, en beiden worden plegtig aangefproken . Ook ontbreekt bet in deze Opwekking niet aan noodzakelijke vermaningen . Algemeene deelneming in de herfelling van
welvaart in ons land, waar dan ook, en gevoel, dat
Middelburgs herkregen geluk een gevoig der algemeene
bevrijding is , kaz ook anderen , dan bewoners dier lad ,
bet ftnkje met belangftelling doen lezen . - De twee
pichtltukjes op deze Preek, achter dezelve gevoegd,
verdienen lof, hit hoofde der welmeenende gezindheid,
die er in doorttraalt .

G.

G . B A K K E R, DESCRIPTIO &C .

199

(a. BARKER,

Profesforis medici in Academia GroDefcriptio
iconis pelvis femininx et fche .
ningana,
tttatum capitis infantilis, iisque illullrata partus humani mechanismus . lVjede in hat Nederduitsch . Met
cane Plaat in fol. en twee beweegbare Kinderhoofd.
jes . Te Groningen, bij W. van Boekeren . I816.
In gr. 4to. Het Lat~rnfche 32, het Nederduitfehe
41 Bl. f4- :- :

1)e beroemde naam van den verdienitelijken Schrijver zal, ook zonder onze tradere aanbeveling, voldoende geweest zijn, om dit werk in veler handen to
doen komen ; en dan zullen alien, welke der zake
cenigzins kundig zijn, met ons,deze afbeelding, en de
daarbij gevoegde verklaring, als een uitttekend hulpmiddel, ter opheldering van een der belangrijktte gedeelten der verloskunst, hebben leeren kennen . Voor die
genen onzer lezeren, welke met dit belangrijk gefchrift
nog niet bekend zijn, willen wij bier korteiijk aanteekenen, dat de plaat de afbeelding geeft van bet vrouwelijk pelvic, gehecht aan den romp, en overlangs door
gefneden,, zoodat daardoor de helling van bet pelvis etc
deszelfs verfchillende diameter duidelijk worden . De
beweegbare kinderhoofdjes zijn zoodanig gefteld, dat
men dezelven in de verfchillende, meest belangrijke,
plaatfingen, de dwarfche en fehuinfche uitgezonderd,
kan brengen, en daardoor zich een zeer duidelijk denkbeeld vormen van de verhouditig des hoofds en des bekkens in die verfchillende plaatfingen, en van bet werktuigelijke der geboorte bij elke derzelven . Op een der
kinderhoofdjes is tevens aangewezen, op welke wijze
de forceps, in die verfchillende gevallen, bet kinderhoofd omvat . -- In de befchrijving words dit alles nader d'pgehelderd, en tevens, in de twee laatite hoofdftukken, over bet regt gebruik van de forceps en de
vec-
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vectis, en over de woordeelen-der eerie boven de last .

ite , gehandeld .
De Nederduitfche befchrijving geeft dit werk nog eene
algemeener nuttigheid, en maakt bet een kostbaar gefchenk voor vroedvrouwen, welke zoo dikwijls van
alle hulpmiddelen verftoken zijn, om zich bet geleerde
door zintuigelijke aanfchouwing meet eigen to maken .
Wij wenfchen, dat bet ook aan dat doel beantwoorden
zal, en, in veler handen, nog veel nut flichten!
Yerzameling van ofcieele Stukken, betrekkelijk bet
vistgeding vegens de Hollandfche . Schuld, tusfchen
het Franfche en bet Ilollandfche Gouvernement, het
welk door de Arbiters bejlist is, den 16 October 18x6 .
Te drferdam, b/ J. C. van Kesteren. 1818 . lw
gr. 8v0 . 176 Bl. f r-0- :

-V eze ftukken kwamen in bet voorleden jaar, to Frankfort aan den Mein, in bet oorfpronkelijk Fransch in 't
licht ; en de Nederlander, die geen Fransch verftaat .,
en toch gaarne lets wil weten van een geding, hetwelk
voor zijn land van zoo veel belang geweest is, als bet
hier bedoelde, moge Vertaler en Uitgever dank weten,
dat hij zich nu deswege, in z1jne moedertaal, onderrigten kan . - Frankrijk en Holland waren bet in 1814 oneens geworden over de vraag, ten wiens laste de betaling der achterftallige Intresfen van Hollands Publieke
Schuld komen moest tot op November 1813, toen
Frankrijk dit land had moeten verlaten . Holland beweerde, dat Frankrijk onbetwistbaar deze Intresfen betalen moest ; dewijl bet alle dt inkomtten van Holland,
waarop deszelfs fchuld gevestigd was, tot op bet gezegd tijdftip genoten had . Frankrijk wederfprak dit, bewerende, dat bet daarvan was vriigefteld door bet Traktaat, met de Verbondene Mogendheden gefloten op den
30 Mei 1814 . Ecr men elkander hieromtrent had kunnen
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nen verflaan, btagten de oorlogsgebeurtenisfen de Verbondene Mogendheden andermaal in Parijs , en nu werd,
op den 2o November 1815, wegens dit verfchil eene
overeenkomst getroffen, waarbij bepaald werd,dat hetzelve beffist zou worden door eene bijzondere Comuiisfie van zeven leden , waarvan Frankrijk en Holland elk
twee zouden benoemen . Van twee anderen zou elk dezer Mogendheden er U n kiezen uit de onzijdige Staten
van Rusland, Engeland, Zweden, Denemarken,of Napels, en aan de twee uit dezen gekozenen werd de verkiezin van het laattle of zevende lid verbleven . Op deze wijze werden vervolgens benoemd de Barons P A SQ u l E R ell D E S U P, G Y door Frankrijk , de Generaal
F A G E L en de Heer D E B Ij E door Nederland . Frankrijk voegde hier nit de onzijdigen bij den Prins D E C A sT E L GI C A L A, Ambasi'adeur der beide Sicilian, Nederland den Generaal W A L T E R S T O R F F, Minister
van Danemarken : en beide deze laatflen verkozen tot
zevende lid den Marquis D E DI A.R I A L V A . Deze Commisfie nu deed, op den 16 October 1816, bij meerderhe id van 6 5ne flem , uitfpraak in het voordeel van Frankrijk ; hebbende de Heeren F A GEL , D E B Ij E en W A LT E R S T O R F F voor Holland, de overigen voor Frankr1k geftemd . Wat nu, door elke der twistende paitijen, voor derzelver fustenuen, bij de Commisfie,
welke de uitfpraak heeft gedaan , is ingebragt , kan melt
in dezen bundel lezen . De ilukken zijn eenendertig in
getale, en betlaan in Brieven en Memorien, die hierover gewisfelI, en bij Heeren Commisfarisfen ter beilisfing ingeleverd zijn, met de Bijlagen, daartoe betrekkelijk ; onder welke laatflen bijzonder opmerkelijk is
ten brief van de Ministers der Verbondene M , ogendheden aan den Hertog n E it I C 11 E L I E U, eerilen Minister van Frankrijk, van den ii November 1515, waarin
gemelde Ministers to kennen geven, dat hun de cisch
van Holland gegrond voorkwam . Dan, `de meerderheicd
der Heeren Commisfarisfen Decifeurs heeft liet anders
ingezien . We] of kwalijk? Daarover zullen wel de ge0
voe_
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voelens der lezeren verdeeld blijven, gelijk de gevoelens van Heeren Commisfarisfen zelve geweest zijn .
In Holland echter zal, denken wij,de meerderheid zich
wel over de uiti'praak beklagen, zoo als in Frankrijk gewis de menigte er over juichen zal ` Doch de Hollander behoort zoo wel, als de Franschman, to bedenken,
dat hij niet onzijdig is . Ook hapert bet, in deze . Verzameling, aan bet alle gewigtigst fluk, waaruit de uitfpraak beoordeeld zou moeten worden, aan de opgaaf
namelijk der gronden en redenen, waarop elk der Decifeurs, volgens bet Proces Verbaal der decifive zitting, zijne ilem heeft uitgebragt . Doch doze gronden
en re'denen zijn vermoedelijk geheel, gedeeltelijk zeker,
mondeling voorgedragen, en althans niet fchriftelijk
overgeleg,i, of in bet Protocol in bet breede to boek geileld ; en dus kon bet gezegde flak ook niet geleverd
worden . Wie bier dus wil oordeelen, moet zeer omzigtig to werk gaan . Als men zich, onafhankeiijk van
al, wat bier to lezen is, eenvoudig vraagt, welke had
de uitfpraak behooren to zijn , zoo men alleen met de
beginfelen van billijkheid en regt had mogein to rade
gaan, zal men niet lang aarzelen met to verklaren : zij
had aan Holland deszelfs eisch moeten toewijzen . Maar
men behoort to bedenken, dat de Beoordeelaars, volgens de overeenkomst van 2o November i8ig, verpligt
waren, bij hunne beoordeeling en bellisfing, ten grondregel to nemen de wijzigingen, aan bet Traktaat van Parijs van 30 Mei I8I4 gegeven, en hierbij kon ook de
billijktte aanfpraak zijn vernietigd, gelijk doorgaans , bI
zulke Traktaten, de een of ander van iets moet afzien,
daft hem regtmatig toekwam . En wie zal ons nu zeggen, wat de Heeren Decifeurs, aan welken men, als
Staatsmannen en Diplomatieken, de bekwaamheid en
bevoegdheid niet ontzeggen kan , om zelf over bet Traktaat van Parijs to oordeelen , en die daartoe door hunne inftructie verpligt waren, in hetzelve meer gezien
hebben, dan door partijen aan lien is voorgedragen , hetwelk invloed op hunne beflisfing gehad heeft ? Met Un
woord
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woord : zoo min als iemand kan of mag twijfelen, of
zij, in hunne uitfpraak, hunne overtuiging wel gevolgd
hebben, zoo min kan iemand beflisfen, of hunne overtuiging wel op genoegzame gronden gevestigd geweest
is ; en dus behoort hunne uitfpraak, zoo wel van den
kant van hun verftand, als van hun hart, volflrekt onbefproken to blijven . leder houde intusfchen zijn eigen
oordeel vrij ! - Het zal misfchen den lezer verwonderen to zicu, clat de Hollandfche Commisfaris Liquidateur, fchoon bet geheele gefchil nu beflist moest worden naar de wijzigingen van bet Traktaat van po Mei
1814, toch in zijne ftukken uitgaat van hetgeen, onafhankelijk van dat Traktaat, de billijkheid eischte ; dock
men moet opmerken, dat hij ook uit bet gezegd Traktaat heeft geredekaveld, en dat, hetgeen hij daarover
heeft aangevoerd, door de Franfche Commisfarisfen zoo
min genoegzaatn wederlegd is , als zij , van hunnen kant,
iets van lien aard hebben bimgebragt, dat bet zijne eenigzins kan opwegen. Welligt zal bet dezen of genen ook
voorkomen, dat al, wat bier words aangevoerd, over
bet gefchil, of de Franfche en Hollandfche Schuld al,
dan niet, to zamen gefmolten zijn geweest, over derzelver Grootboeken, Adminiftratien enz ., ten principale niet even noodzakelijk was, en gedeeltelijk nutteloos de hoofdzaak intricaat en duister gemaakt heeft ;
dock elk zal met genoegen zien, hoe de Franfche Commisfarisfen , over verfcheidene hunner Route verzekeringen , door de onwederleggelijkfte bewijzen van bet
tegendeel, be('chaamd gemaakt zijn . Daartegen zal bet
velen misfchien fpijten, dat de pen van den Hollandfchen Commisfaris zoo fcherp is verfneden geweest ;
en zullen zij oordeelen, dat, in allen gevalle, maar inzohderhcid omdat onder de Eleeren Decifeurs zelven
twee Franfchen waren, welken bet geene zaak was ontevreden to maken, eene minder vive fchrijfwijs niet
oi:raadzaam geweest ware . -Doch, manurde tabula!
0 :
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Lotgevallen van een' Zwitfer, op zijne Reize naar seruzalem en den Libanon . Met Platen . Iie Deel. Ts
I-laarlem, bij F . Bohn . In gr. 8vo . XII en 363 BI.
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Z ie bier een der onderhoudend(te en bestgefchrevene
Reisverhalen,die wij onder den vloed van boeken dezer
foort in langen tijd gelezen hebben . DoCh bij het woord
bestgefchreven verzoeken wij den Lezer, zich geenen
grootfchen, deftigen, zwierigen ftijl, maar bet Ideaal
eerier Reisbefchrijving voor den geest to brengen, d . i.
van een getrouty verhaal der meer of min belangrijke
ontmoetingen , gewaarwordingen en opmerkingen des
Reizigers, ailes in verband befchouwd met de landen,
die hij bezoekt . En aan deze vereischten voldoet deze Reis op eene uit(tekende wijze , ten minfte als lectuur voor hot Algemeen : de Geleerde, die oudheidkundige aanteekeningen, nieuw ontdekte infchriften, natuur- of geneeskundige behandeling van fommige nog
min bekende punten uit de plaatsbefchrijving van de
Levant verwacht, zal zich bier minder voldaan zien ;
maar de Ulcer DI A Y R (dus is de naam van den Reiziger) heft ook voor dozen niet gefciireven , want hij
was zelf geen Geleerde , maar reisde als Fabrikeur om
handelzaken, gelijk men uit 66ne enkele plaats van zijn
boek kan opmaken, want uitdrukkelijk zegt hij dit nergens , en vert :chilt hierin wan eene menigte Reizigers ,
die ons eenwig van hun bedrijf vertellen,evenalsmoest
dit voor ons zoo belangrijk ziin als voor hen, erg dus
bet Propertiaanfche : navita de ventis etc . op eene voor
den Lezer zeer onaangename wijze bewaarheden . Echter ware bet tech niet kwaad geweest, met een enkel
woord bet doel der reize to meiden ; thans gaan wij eensklaps met hem to 1lleenen (cheep, zonder to weten,
waar hij eigenlijk been moet . Doch weldra weet hij ons
z66 to boeiien , dat ons ziin gezelfchap onmisbaar ,
words . Eene menigte opmerkingen, die van onbevoorO.or-
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oordeelde kennis van menfchen en zaken getuigen, zoo
wet als van 's mans fchrander oordeel, onpartijdige manier van befchouwing en goede luim , doen ons met
welgevallen ook door de bartle flreken, to midden der
onbefchaafdf'e horden, zoo wel als der diepverbasterde
Grieken, welke then naam niet meer waardig zijn, met
hem reizen . Eerst gaat de weg van Weencn naar Temeswar . Ilongarije bevalt den Schrijver over 't algenneen niet ; bet is (vooral achter Pesth) eene bet oog

ve)-moeijende vlakte, onbebouwde velden, zwaar --and,
svoestenijen zonder boomen, dikwijls van de eene pleisterplaets tot de andere. En dit, in een der vruchtbaarlle

landeai der wereld, no, ; in i8iz! De uitiluitende manier van beheer dezes Koningrijks, waardoor alle uitgaande voortbrengfelen op de grenzen, zelfs der Oostenrijkfche Erfilaten, een' zwaren tol moeten betalen,
en de verbazend groete lsezittingen des Adels , terwijl
de boer naauwelijks een duim gronds bezit, zullen wel
de redenen van dirt kwaad zijn . De Schrijver, ondertusfchen, denkt aan de luiheid der inwoneren ; misIchien, helaas ! uit moedeloosheid . De ontvolkte flraten van Ofen (de oude hoofdftad) zeuden in Zwitferland tot gemeene weide kunnen dienen, met zulk fchoon
gras zijn zij bedekt . Geheel anders vertoont zich bet
bannaat van Temeswar : men kept bet terflond aan do
betere bebouwing van bet land ; men ziet er vliit en
vorkzaamheid, en ontmoet weder de zoo lang gemiste
heuvels, bosfchen en aangename landfchappen .

Te Oud-Orfowa werd de Schrijver door bet gezigt
der eerfte Turken in gala verrast . Over deze Natie oordeelt hij in 't algeween gunltiger, dan over bare onderdanen , de hedendaagfche hrieken . De volgende karakterfchets van laatstgenoemde Volk •k unnen wij ons niet
onthouden over to nemen :
„Het grootite gedeelte van deze Natie is, door de Natuur, met uitftekende, men zoude haast kunnen zeggen, aangeborene, geestvermogens begaafd ; een gelukkig geheugen en eene uitinuntende gefchikthcid omn
O 3
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talon to leeren fchijnen de meesten van hen eigen ; niet
zelden vindt men Griekei, die acht of negen talon verflaan en fpreken . Over bet algemegn zijui zij levendig
van karakter, flim, opgeruimd, gezellig ; dit zijn de
grondtrekken ; zijn ze befchaafd, bet zij door de omflandigheden of door den godsdienst, dan beheerfchen
zij zich zelve met kracht in alle omftandighedeti, die
hun worn of misnoegen verwekken ; zij fchijnen koe1,
ook clan wanneer hun bloed kookt . Van hunne vroegfte
kindschbeid of werkt op hen bet voorbeeld van listige
vermomming ; loos en doortrapt, bedekken zij kunftiglijk hun ware karakter, door at bet uitwendige der
vriendfchap en der beleefdheid, zoodra bet hun perfoonlijk belang geldt . Dikwijls had ik gelegenheid, om
mij hiervan, zoo wel bij eigene ondervinding, als bij
die van anderen, to overtuigen . Een hoofdtrek van
bijna alien, zonder eenige uitzondering, is partijzucht
en jaloezij van den eenen flam jegens den anderen ; is er
de minfte fchijn , dat de eene partij de andere zoude
kunnen de loef affceken, dan zijn er teriond we] een
vijftigtal gereed, om heimelijk de mogelijkheid daartoe
weg to nemen ; en ik houd mij overtuigd,dat,wanneer
-men bet op de meerderheid van de ftemmen liet aanko-men, eer tien Turken op den troop zouden gezet worZen , dan dat men met elkander overeenkwam , om aan
een' Griek die plaats in to ruimen . Geen flam , geene familie zoude grootmoedig genoeg denken, om eenen anderen ftam daartoe to help en brengen . Van den geest
der Oude Grieken is op de Nieuwere niets overgegaan,
dan de tweedragt en partijzucht onder de familien . Het
fpreekwoord : Tien Grieken, elf zinnen fchijnt wel gegrond to zijn ; dit heeft niet flecbts ee .i, maar hebben
verfcheidene Grieken mij openhartig bekend . Hot beginfel, door eer- en ijver-zucht gevoed, liever eenen
Vreemdeling over zich to zien heeri'chen, dan eerie gehate Tegetipartii, zal de Grieken, tot anan den jongflen dag, beletten, eeu vrij en oaafhankeiijk yolk to
worden ."
Vcel
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Veel van deze geaardheid der Grieken moeten de oorfpronkelijk Slavonifche Serviers hebben overgenomen ,
die laag genoeg konden zijn, onlangs hunnen manmoedigen bevrijder en verdecjjltger, T S C H E R N I C E O R G 'E 0
zely' aan de Turken op to offeren . Van dezen man
wordt bier veel goeds gezegd , onder anderen zijne fl •r en,ge krijgstucht geroemd, ten behoeve waarvan hij zelfs
zijn' broeder ten dood liet brengen ; aan den anderen
leant heeft hij den naam van de zwarte verkregen, omdat hij zijn' eigenen vader , die tot de Turken wilde overgaan, ,m¢rmoord heeft .
Van Orfowa ging de refs op den Donau naar LVIddin .
Onderhoudend is bier de befchrijving der levenswijze in
deze reeds geheel Turkfche flad. Vanhier moest de Schrijver zich in eene karavane bij een paar Grieken voegen a
die hem tot Seres verzelden. Zeer belangrijk, zelfs welIprekend, is de vergelijkende befchrijving van bet aangename en onaapgename cener zoodanige karavanenreis ,
bl. 68-76, waarvan,,in weerwil van tallooze ongemakken en ontberingen, de Schrijver bet eerfie in grootere
mate fmagkte, maar juist omdat hij gehard was tegen
moeite en gemis , en geene gevaren vreesde . Zoo Met
diet to lang ware, zouden wij dit fluk, als eene proeve van 's mans trant van zien en voordragen, gaarne
den Lezer mededeelen ; nu moeten wij hem tot bet boek
zelve wijzen . Door weinige ellendige dorpen been,
kwam men eindelijk to Seres ; onoerweg hadden de trottwelooze re agendoteo van den Schrijver hem reeds verlaten ; hij was dus bier alleen in eene vreemde itad,
waar hij geen woord van de taal verfiond, maar door
een' jongen Griek nog gelukkig werd to regt geholpen . Seres is aanzienlijk en groot, en in Macedonie,waartoe
zij behoort, heerfchen welvaart enyijk4om . De affchuwelijke morfsgheid is bier ecbter ten top geklommen ; de
krengen verrotten op den weg . (Zou dit niet eene van
de hoofdoorzaken der pest zijn?) De Schrijver vertrok
vanhier weder to land paar KonJiantinopel, waar juist
de pest woedde, die dagelijks anderhali of tweeduizend
melt
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menfchen in 't graf fleepte . Zijn gedrag bij die gelegen'heid was meer roekeloos dan heldhaftig, en wij zien
waarachtig geene reden om gedurig to lagchen, wanneer er iemand in de buurt Qe pest krijgt , en men nu
uit voorzorg alles berookt en in azijn legt . Het_ was
zekerlijk meet geluk dan wijsheid, dat de Heer MATR,
in weerwil van zijne onbezorgdheid en zijn gedurig uitgaan, terwiji de ftraten vol waren met lijken van aan de
pest geftorvenen , die men grafwaarts droeg, nog gezond bleef. Deze al to groote vermetelheid is ook uit
andere flalen kennelijk .
Hoeveel er ook over Konflantinopel gefchreven zij,
hebben wil nogtans de befchrijving van den Heer M A Y R
met genoegen gelezen . Ook bier valt hij bijzonder laag
op de Grieken, op hunnen ellendigen eerdienst (bl . 172),
en brengt ftalen van hunne flechte geaardheid bij, die
zijn boven medegedeeld oordeel bevestigen . Op bl .
i 35-igo vinden wij eene zeer fchilderachtige befchrij'ving van eenen brand to Konflantinopel (v66r de verfchijning van dit werk reeds in ons Mengelwerk opgenomen) van bijna tienduizend huizen ! ! En drie j~aren
to voren was geheel Pera afgehrand ! Ja , C H a T E A U$ R IAN T heeft gelijk : Geene vertooning van vreugde, geen
zweem vangelukireft bier uw oog (*) . , Prachtig en eenig
(zegt M A Y R) is bet gezigt op de ommetlreken dezer onnaetelijk groote flad ; waarlijk , hetzelve vindt men nergens
elders . Evenwel, ook flechts bet gezigt, en wet uit
de verte, is zoo voortreffelijk ; de voorwerpen zelve
2ijn dit niet . Men kau bet zeer gepast vergelijken met
fchilderwerk en fresco, of met dat, hetwelk voar decoratien words gemaakt , dat op eenen affland eene hee-rlijke werking doet, maar, van nabij befchouwd, niets
voortreffelijks of fchoons aanbiedt, en, in plaats van
een hooger genot to verfchaffen , veeleer afkeer verwckt . Van verre wenkt u bet bosehje- met zijne donke(*) Reis van Parijs near .leruzalern , Itle D . bl . c95 . NCO .
Ver" .
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kere cipresfen, en noodigt u in zijne bekoorlijke fchaduw ;
gij fpoedt u naar hetzelve toe, en vindt klompen en boopen
van fleen, over welke gij naauwelijks kunt gaan ; geene drie
febreden kunt gij doen, buiten bet fmalle pad , dat bet boschje doorkruist ; eene bedorvene pestlucht ademt gij in onder
de fchaduw der boomen, en gij haast u, om de plaats nog
fpoediger to verlaten, dan gij gekomen zijt, en zet u liever
in de hitte der zon neder. De fchoone amphiteaterfche hoogten, zoo onbefchrijfelijk bekoorlijk voor bet oog, wat zijn
dezelve, wanneer men ze van nabij befchouwt? De wandeiaar kruipt langs naauwe gaten, tusfchen bouwvallige hutten
van verrot hout, tusfchen huizen, die meet naar hoenderhokken, dan naar menfchenwoningen gelijken, met moeite door ;
en wanneer hij eindelijk bier doorgeworfleld is tot op de
heuvels, welke van verre zoo betooverend fchoon fcbenen
to zijn, vindt bij geraas en getier, wordt geftooten en getrapt door de heffe eener ruwe natie, in de morfige en
iiaauwe fraten vervolgd door tallooze honden, die dikwijls
sneer voorregt genieten, dan een vreemdeling . Daarbij komt
nog een onverdragelijlte flank, door de morfigheid verwekt,
welke den damgkring, die bier antlers uirmuntend zoude
zijn, zeer ongezond maakt . De Dfchaminen en Minarets,
bet meest bezienswaardige -in deze flad, mag men niet betreden ." Oak m AYR, hoe gehard tegen allerlei onaangenaatnheden , kon bet toch in deze van buiten zoo veeibelovende,
van binnen zoo' ellendige en walgelijke fad niet uithouden ; en, 't Been zonderling is, een ongerijf fchijnt hem ruitn
zoo leer als de pest verjaagd to hebben - de honden, waarover hij zich niet alleen bier, maar oolz elders, ook in Egypte, korcom in de meest- Turkfche plaatfen, bitterlijk beklaage .
Tusfchenbeiden bezocbt bij de Prinfen-eilanden, waarvan hij
een zeer guntlig-denkbeeld geeft .-Uit deze Wereldflad ging
de reis door 4natolii, een heorlijk land , waar de tabaksplanten, bijna vijf voet hoog, naast vijge-, olijf en apdere
vruchtboomen flonden, naar Smyrna, waarvsn weinig gezegd
words ; voorts over Scio en Rhodes (van de reis naar Cyprus
op een verpest fehip word hij gelukkig terug gehouden) naar
Alexandria. To Rhodes ondervond hij een klein, doch tref.
fend bewijs van Turkfche eerlijkbeid,, en vernam er in bet
klooster een van nog meer belang . Over 't algemeen houdt
de Sclirijver meer van de Turken, dan van de Grieken, en
leer05
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leerde ook bij voorkeur de tool der eerften , althans voor ziju
noodig gebruik. - In bet oude Blexandrie bewonderde hij
voorsamelijk de zoogenoemde Zuil van Pompejus, door hem
met vnj wat vergrooting (bI . 242) het voortrefelijkJte werk
der wereld in zijne foort genoemd. Het nieuwe f41exandriff
ils door de Franfclten en Engelfchen als om ftrijd verwoest,
ook een dam longs de zee, die millioenen moet gekost bebben ; zoodat on vruchtbaar land in een fchadelijk moeras is
veranderd . (Zijn dit de eenige voetitappen der befchavende
Europeers in Egypte?) His reisde vervolgens naar Rofette,
welks fchoonheid hij zeer roelnt . Longs den Niji zag ho verbazeed veel metfelwerk, ;pans in puin of verzonken, alles
van gebakken lteenen, 't welk bij aan den arbeid der Israe-lip
ten order de P H A R A O'S toefchrijfr. Ook Groot Kairo lies
hij niet onbezocht , en ftrekte vandaar zijne refs nit naar Medins in Fayouw, in welk vruchtbaar landfchap hij bet-meeir
Meris, veercig uren in den omtrek, door millioenen fneeuw,
wicte vogels bedekt, en bet Labyrinth, of deszeifs puinhoo.
pen, befchouwde, en oog of oorgetuige was van de deerlijke mishandeling der Koptifche Christenen door de Mammelukken en Renegaten . Eene fchoone uitboezeming, hierbij nit
bet hart opgeweld, doer bet menfchelijk en godsdieuftig ge .
voel des Schrijvers eere aan, (bl . 321 .) Zijoe kas vergunde
hem niet, bet eigetnlijke Opper-Egypte noah Thebe's bouwr
vallen ce bezoeken ; hlj werd long door tegenwind opgehouden, en kwam this gelukkig to Rofette, toen de reeds uitgebrokene pest ce 4lexandrie hem belette daarheen to gaan .
Dankbaar erkent hij to dezer geleeenheid bet bettuur der
Voorzienigheid, (bl. 352 .) De heerfehende pest hield hem
sift 4lexandrie en Griekenland terug, en dreef hem san, SyrIt to bezoeken, waar echter ook de pest woedde .
Niertegenflaande onzen breeden lof, over 't algemeen aan
dit book toegezwaaid, zijnrwij nogtans ook op eenige plant,
fen geftuit, waar wij den Reiziger wel wat sneer geleerdheid,
althans oerkregene kunde, hadden toegewenscht . Er zou,
vlak bi Konfantinopel, eene verbazend lange brug, op order
van een overwinnend Rusfisch Generaal, zijn gemaakt . Wanneer waren de Rusfen zoo digs bij die find? In de tiende
Eeuw, ja ; moor zoo oud zal die brig wel niet ziju . Van den
Mohammedaanfchen Godsdienst heeft M AYR zeer oppervlakkige, ja verkeerde begrippen. Hij denkc, dat de Muzelmannen
kun-
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hunsen ProIeet met God verbonden befchouwen, (bl . 196) en
verteit getrouwelijk bet oude Griekfclie fabeltje na van den
opfleller de, Korans, die door M o 1I A M M E D in eenen put zoul
geplaatst zijn, en, toen de Koran in plaarss van wit papier nit
then put to voorfchijn kwam, to( zijn' dank onder fteeneu bedolven zou wezen . Het is immers algemeen bekend , dat de
Koran fukswijze, naar dat bet den Profeet to pasfe kwam, is nit .
gevaardigd . Ook was Arabie's groote Wetgever, de Dweeper voor Gods Eenhe}d, zulk een lage booswicht Met . Zelfs
noemt M A Y R hem een' listigen Turk! Ook verwerpen de
Wechabiten (bi. 284) niet alle godsdienitige begrippen van
andere Volken ; zij ziju wreede Deisten . Hoe kan (bl . 3o1)
eon Griek de eenige Frank zijn in Fayoum P De draad van
Ariadne (bl . 308) behoort niet in bet F,gyptifche, maar ,Kretifche Labyrinth-re huis .
De vertaling leest als een origineei . Belwive de fluitende
drukfout van L E A N,D E R'S tooru voor toren, (bl . 123) hebben wij geene van belang gevonden .
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8i3, in drie Zangen, door A M B R o-

S I U S J U S T U S Z U B L I . Te Rotterdam, bij M . Wij t . 1817 .

Met een' gegraveerden Tilel en eene Plaat . In gr . 8ve.
Behalve het voorwerk , 62 bl.
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lien ander Recenfent heeft, in de Letteroefeningeu van 1814,
iIIe St . bl . 556, na een gunflig verflag van den Hector des
Franfchen Dlchters II E L A N C I V A L, door den Heer z v s L t
vrij gevolgd, geoordeeld, dat zijn EA ., in die navolging,
eenen zoo dichtetlijken aanleg bad geopenbaard , dat de on .
derneming van een oorfpronkelijk Heldenftult voor hem nier
meer eene gewaagde taak zou kunnen zijn, en heeft hem dairtoe met alle vaderlandfche geestdrift uitgenoodigd . De Heer
z V B L I fchenkt ons thans zulk eon ftuk, in de opgernelde
drie zangen . Zij bezingen een onderwcrp , hetwelk reeds vele vaderlandfche Dichters en Redenaars bezig hield ; doch de
Beer Z U B L I oordeelde, dat geen hunner iets geleverd had,
volledig genoeg, om een behoorlijk gedenkftuk nit to malcen
van de gewigtige gebeurtenis . Hij beproefde dan zijue kunstkrachten, of hem gehekken mogt, daarvan cen meer uitge .
breid Heldendicht zamen to ilellen, waarin tevens de bron
au.
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tnzer voormalige rampen werd aangewezen , en geert bier de
vrucht van deze poging. Waarom niet vroeger? Omdat hij,
als zeker, verwachtte, dat kundiger Dichters, aangemoedigd
door Neerlands grijzen Admiraal, (VAN R INS B E R G E PI, aan
wien dit dichtfuk, met eene opdragt in verzen, gewijd
wordt) lets voortreffelijkers zouden voortbrengen . Terwijt
echter niemand optrad, verliep de tijd, en huiverde de Dichter hoe longer zoo meer, ow to voorfchijn to treden, tot
dac hij, in bet voorjaar van 1817, zijn ftuk, in twee beroemde Genootfehappen to Rotterdam, had voorgelezen, en door
beiden, bij monde van derzelver Veorzitters, verzocht werd,
betzelve noch hun, noch der Natie to onthouden. Wij betuigen den Heere z v B r.1 dank , dat hij son dit aanzoek gehoor gegeven heeft . Hij heeft, om bet voormaals gebeurde
met bet tegenwoordige to verbinden en als toc den geheel to
brengen, noodig geacht, zijn dichtftuk in drie zangen to verdeelen, en in den eerJlen to bezingen de bron van Nedrlands
rampen, ontfprongen uit de verfchrikkelijke StaatsomwenteIing in Frankrijk, ten tide van L O DE W IJ K XVI ; in den
tweeden, de rampen, door ons verduurd onder den ijzeren
fchepter vats NAPOLEON, en ook deszelfs val ; in den derden, onze verlosfing. Recenfent heeft in dic dichtftuk eene
menigte fchoonheden tewonderd, en wenschte, dat hij volNail mogc met daaraan enkel zijnen lof toe to zwaaijen . Hij
is huiverig, om over bet geheel zijn oordeel to vellen, en
op bet een en ander zijne aanmerkingen to maken . Doch hec
publiek eiccht dit . Welaan! Na betuigd to hebben, dat hij
volalrekt verwijderd is van alle doel, om de kunstverdienaten
van den Heer Z U B L I eenigzins to verkleinen, en dac hij alleer, wenscht, tot de nog hoogere volmaking en befchaving
der Nederlandfche kunst lets toe to brengen, zal hij zeggen,
wat hem dunkt, en waarop hij aaumerking heeft .
Vooreerst merkt hij don, aat Neerlands verlosfing, voor
zoo ver zij bier gefchetst wordt, zich met bepaalt tot 1°13,
maar voortloopt tot in 181 .. ; en oordeelt hij, dot bet dic
fluk nail de, in een Heldendicht noodzakelijke, eenheid onc .
breekc, en dat juist hetgeen de Heer z v B L I noodig achtte,
vm er die in to brengen, ze er uic heeft weggenomen, uRmelijk de verdeeling in drie zangen, die elk een afzonderlijk
onderwerp bezingen : I . de bron van Neerlands rampen ; 2 .
.die rampen zelf ; 3 . de verlosfing daaruir . In een Heldendicht
moet
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poet de hoofdperfoon, of hoofdgebeurtenis, bet daorgaand
kopfdonderwerp zijn, en al bet overige daaraan ondergefchikt,
en daarin als ingeweven worden . Hier is dat hoofdonderwerp
Ne6rlands verlosfing . Dat daarbij ook aan Neerlands rampen
(aan derzelver oorfprong behoefde, dunkt ons, niec, dan met
weinigen) gedachc werd, is natuurlijk, noodzakelijk zelfs,
om bet beii der verlosfing regt to doen nitkomen . Maar bet
tafereel daarvan moest tier op zich zelf flaan, en niec even
uitvoerig gefchilderd worden, als dat der verlosfing zelve .
Men heeft nu, in plants van 66n, drie tafereelen . Het is
waar, zij itaan in onderling verband, en de Heer Z u B L I
heeft ze ook, ais zoodauig, voorgefleld ; maar dic zegc niec
meer, dan dat hij de drie fchilderijen san Qen.lint heeft opgehangen, en bet moest ilechts i1ne fchitderij zijn . - Dit
zIj genoeg, wat bet ftuk, als den geheel uitmakende, betrefc .
Wat nu de bijzondere deelen aangaat : in den eerften zang
wordt de Staatsomwenteling in 'rankrljk, waaraan men Nearlands rampen wijt, in bet algemeen befchreven . Ons dunks,
van haar moest alleen zijn gewaagd, voor zoo veel zij, ale
oorzaak van, of liever aalileiding tot, Neerlands rampen be .
fchouwd moest worden . Dit zou zeer veel hebben afgefneden, en den Dichter juist in flaat gefteld hebben, om haar
z66 in bet verichiec to ptaacfen , dat zij , aan hetgeen op den
voorgrord flaan moest, geen nadeel doeu kon . En in zulk
ten verfehiet bad zij, naar ons oordeel, ook des to noodzakelijker moeten komen, omdat zij eene zoo verwijderde bron
onzer rampen geweest is, die toch uit latere gebeurtenisfen,
welke ja wet gevolgen, lunar geene noodzakelijke gevolgen,
der gezegde omwenteling geweest zijn, voornamelijk zijn
voortgevloeid . Wilde de Dichter tot de eerfle fource opklictBien, dan had hij nog hooger dienen to gaan : en, daar hij
nu tot de gemelde omwenteling beeft willen opklimmen, had
hij, dunkt ons, op bet einde van zijnen zang, ook in her
bijzonder moeten gewagen van bet vertrek des Stadhouders
in 1995, vooral daarom, dat hij, in zijnen derdcn zang, zulk
een voornaam deel der juichensilof ontleent van de komst
onzes tegenwoordigen Konings, welke hij als eene terwgkovist
voor(lelt, en welke nu buiten alle verband is met bet vorige .
Op den tweeden zang bebben wij bijzonderlijk aan to merken, dat, tsar de Heer Z U B L 1 in denzelven in zoo vele bijz9nderheden getrecien is, hij, naar ons inzien, in nog meerde-
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deren had dienen to komen . Een Dichter moet zekerlijk niet
verhalen zoo als een Gefchiedfchrijver ; maar hij moet toch
geene al to groote fprongeu doen, en geene hoofdpunten onaangellipt laten . Dir meenen wij, dat bier gefchiedt . Van
N A P o L E o N'S opkomsc tot aan zijn' eerflen ondergang wordt
een tafereel gefcbetst ; maar daarin met niet tsen woord ge.
waagd van zijn hettaald ilrijden met Pruisfen, Oostenrijk,
Rusland enz ., eer bet tot den krijg kwanl, die met de groo.
to katajfrophe eindigde ; indien men nog zeggen kan, dat
dit alles is begrepen in de algemeene befchrijving zijner verwoesting van Duitschland, op bl . 26 . Ook van den altoosdu .
renden kamp met Engeland, waarvan zoo menige oorlog, en
vooral de verovering en bet ongeluk van Nederland, de nafleep was, words niet gerept . Zoo oelt niet van hetgeetl,
na zijne laatfe nederlaag in 1814, van hen wierd, en waar
hij bleef. Dat ook, van hetgeen daarop volgde, niets voorkomt, is natuurlijk, omdat de Dichter de gefchiedenis nit
baren fland in 1814 nam ; doch zou de (land van 1815 niet
veel verkieslijker geweest zijn, om hetgeen, federt NAPO1.Eoct's eerfle verdwijning van bet tooneel, tot dat hij bet
ten tweeden male verlaten moest, is voorgevallen? Wij meenen volflrekt, ja .
Nu betreffende den derden zang . In de befchrijving van's
yolks vreugde, bij den aanvang der Iaacfle omwenteling, laac
de Dichter hetzelve den blijden kreet aanheffen : Oranje, Oranje komt! Dan fpreekt hij 's lands B R U T A s S E N aan, juichc
bunne onderneming toe, en vraagt, na een twincigtal regelen
Maar is uw zegepraal, 6 Eedlen ! wet volkomen ?
's Lands Erfprins daagt niet op, bet yolk begins to fchromen .
Wij zijn nog onder 't juk van 's Dwinglands heerfchappij .
Nu wordt de vlugt der Franfchen, en de blijdfchap daarover, befchreven, en de Dichter vervolgt daarna :
Mar, Eedlen! welk een vreugd mij ook in 't oor moog klinken,
'k Zie, onder al 't gejuich, det} traau der droefheid blinken .
Nog daagt 's lands Vorst niet op .
Iiij fort hierover zijne klagt, in dertig regelen, nit, en
be-
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befluit die met eene bede aan den Prins, om toch fpoedig
to komen . Dan befchrijft hij den aantogt der Rusfifche en
Pruisfifche benden in zesenveertig rggels, en op bet flot komt
w eder de uitroep ; Ach ! dat 's yolks Redder kwam ! Dit sites
verwekt no, onder bet lezen, een denkbeeld, hetwelk wij
verzekerd zijn, dat volfrekt met de bedoeling van den Heer
2 u s L I frijdt, alsof 's Lands Redder, opzettelijk, tang gefammeld had, huiverig geweest was, en eerst wel verzekerd
had willen zijn, dat hij, zonder gevaar, komen kon .
Eene andere aanmerking is deze : Op bl . 44. en 45 beet her,
wegens de Fraufcheu, bij hunnen aftogt : zij vlugten wijd en
xijd, -- Gods Engel zweept hen veort, verjaagt hen flad bij
flad (jaagt hen van, of uit, flad bij fad) - hun vlugt is
Rlgerneen, - en een enkel onverlaat moog bier en daar nag
iweri'en . Hierop volgt op bl . 46, dat de Franfche haan nog
jkraait van Gorkums wal en toren, en dat hij nog in Naar-

den, san den IJsfel, in bet Sticht, to Texel, aan de Helder, in de Betuw, op de Veluw, in den Briel enz . genesteld is . Daarna wekt de Dichter de aanrukkende Rusfen op,
om naar Utrecht enz . t o fnellen, om hem to verjagen, fpoort
de burgerijen der nog bezette fleden aan tot moed en bet
afwerpen van bet juk, verhaalt, nu eerst, den aftogt van
rVt O L I T O R nit Utrecht, eji voorfpelt eerlang algemeene bevrijding . Hoe flrookt dit tin met her eerfle : zijn vlugt is algemeen, -. een enkel onverlaat enz .? - Voorts dunks ons de
eigenlijke verlos(ng van Nederland, het hoofdonderwerp van
bet geheele dichtfuk, in dezen derden tang, nu zoo veel to
kort, als de bron van 's lands rampen en die rampen zelf,
in de vorige zangen, to breed befcbreven ; doch dit was onvermijdelijk, daar, over de rampen zoo breed zijnde uitgeweid, de verlosfing nu, indien men in geene herhalingen wilde vallen, wel kort bezongen moest worden. De opwek .
king, ondertusfchen, om to juichen, die van bl . 52 tot 59
doorloopt, is, in ons oog, in evenredigheid weder to lang en
al to veel gebijzonderd, hoe fchoon ook meestal de verzen
mogen zijn . Om daarvan een ptoefje to geven, waaruit men
tevens over de gegrondheid of ongegrondheid onzer aanmerking kan oordeelen, kiezed wij bet volgende van bl . 55 en 56 ;
juieht, Veldelingen! jilicht, gij, die in Ceres dreven
boar gouden korenhalm doer voor uw fikkel beven,
Danst
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Danst vrij om elke fchoof, om iedre granenvracht,
Al zingende in triumf de bergfchuur ingebragt!
Juicht vrolijk, nijvre Drom van wakkre Landgezellen,
Die d uijers van uw vee, door 't malfche kruid, ziet zwellen
Van 't boterbarend vocht, dat nit zijn fpenen fpat,
En, door uw vlijt geftremd, de'vette kaas bevat
Deelt mede in hunne vreugd, gij, die, tangs firuik en heiden,
Uw kudde, in wol gedost, tot aan den buik laat weiden :
Kweelc op uw herdersfluit 't aloud Oranje-lied :
Maar wat gij ook bezingt, vergeet uw Schepper niet!
Verheug u, dartle Rei, die in Poinona's ftreken,
Waar zij Vertumnus toeft, de koele vrucht moogt kweeken ;
Gij, die ons hart verrnkt, de zinnen flreelt en I1eit,
Als ge ons, in Flora's hof, door duizend geuren leidt,
De trotfche Tulp ons toont, ais Koning van de bloemen,
De Roos, als Koningin, waarop haar ruin mag roemen ;
Of in Diana's woud, ontbladerd en verdord,
Den fchuwen Haas vervolgt, of nit zijn leger port,
En 't fchichtig Wild atom, ontfprongen aan zijn knilen,
Op 't dondren van uw fchot bezwijken doer of huilen . enz .
Nu ook icts in den verhevener heldentoon . Op bl . 25 en
26 roept de Dichter volken en Vorften op, om van de onregtvaardigheid, de heerschzucht, met drsn woord, van de
gruwelen van B O N A P A R T E to getnigen . Hiertoe behoort
op bl . 26 :
Tuig dit, o Napels grond ! Sicleljes vruchtbaar land
Wat vuur, nog gloeijender, dan dat in d'Etna brandt,
Of uw Vefuvius doet nit zijn krater vloeijen,
Zijn helfche blikfemtoorts deed in uw beemden gloeijen! Germanje, ach! gij Germanje, 8 flit en vreedzaam oord,
Zoo vaak her rreurtooneel van fchrik en angst en moord,
Getuig, hoe's Owinglands heir , op u ter ne6r gedonderd,
Uw fleden heeft verwoest, uw Burgers uitgeplonderd!
o Donau, Oder, Elbe, of waar uw handel bloeit!
o Rhijn en Moezelflroom, waar d'eedle wijnfok groeit,
Rivieren van rondom ; gij Beemden, Vlekken, Dorpen,
Getuigt, wat firoomen bloeds die Dwingeland deed florpen!
Gij bovenal, mijn Land! roep luidkeels uit, wat hoon,
Wat ramp gij hebt verduurd van dezen Afgronds-loon !
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Deze titel van Bfgronds - Zoon wil ons echter niet gevallen ; beter evenwel no:,r, dan die van Tarantelfpln , mede aan
den Dwingeland op bl . 31 gegeven.
Wij semen de vrijheid, hier nu nog de volgende kleinigheden bij to voegen :
Op bl. 4. wordt Nederland een gezegend plekje gronds genoemd,
door de Almagt uitverkoren,
Om aan des aardrijks trans met zonneglans to gloren,
en een weinig lager words gezegd, dat dat plekje, in de
Diadeem der volken, alt pronkjuweel mogt pralen . Wij twijfelen, of dit algemeen behagen zal .
Op bl. 25 lezen wij, wegens den Pans en rt

A

roLE o n

Getuig het, hoe hij dwong, in fpijt van alle wetten,
De keizerlijke kroon zich op het hoofd to zetten .
Dit zal zekerlijk moeten zijn : Getuig, hoe hij u dwong hem op bet hoofd to zetten.

Op bl . 38 noopt de Dichter zijne Zangfter acne wijl to
rusten, en zegt :
Uw fnaren zijn doorweekt van 't edel ziltig nat,
Gehorreld nit uw hart, ten oogen uitgefpat .
Maar dat ontfiert u niet .
Sieren echter deze repels den zang wet?
Op bl . 47 .
De gouden Adelaar treedt nog, met icherpen bek,
Uw vloot ann Texels ree en Helder op den nek.
fOEHi3ESCH . t8i8 . rio. S .
p
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Dat met den hek treden van een' goudrn arend, op den agile
van eene vloat, wilden wij wet eens gezien hebben.
Op bl . 49. „ Doesburg, trots(ch) op hooggetopte boomen,
thans ne&rgeveld1" Hier zal men zekerlijk, in gedachten, welter bij trotsch aloeten itlanilen.
Wij zijn to bang voor Rnsfifche fperen, die in 't blood
plasfen, en voor Kozakken-fpiefen, fcherp gepunt, die deep
In 't harte gaan, om or mede to korcswijlen, en leggen dus
de pen neder.

HENRICI COLLOT D'ESCURY van Heinenoord, Carminum

Fasciculus . Hag. apud Fratres van Cleef. 1817- 8v0.
rede enz . XII - Gedichten 148 BI. f I - 1L-
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H et is binnen- en buitenlands genoeg bekend, hoezeer onze
voorouders in bet vak der Latijnfehe dichtkinde hebben titgemunt . JANUS SECUNDUS, de DOUSA'S, de HEINSIUS .
SEN, BR6Elt'HU*ZEN, 11tANCIUS, de 1sttR1 ANNZtr,
3 C H R A D E It en steer andere natnen pranken mot lower arm
dien dichtkundigen hemel . En hoezeer her voor geruimen tijd
gefclrxpen fcheen, dot welj then roem voortaan *an andere
volken zouden moeten afftaan, zijn er toclt a'ltfjtl niannef
gevonden, die krachts genoeg bezaten om zich boven den
geest der eenwe to verttefen . !C liovgfeerattr n . wYTT E rra A c tl , aan wien ons letcerkundig vaderland olltl :erfelijke weldaden verfchuldigd is, heeft, zonder slat hij zulks bedoeld of
gewild heeff, veel toegebragt om dien geest der eeuwe to
vormen .
Indien een W Y r TE N n A c H zag, dat jonge lie,
den al hunnen djd verfpilden aan her maken van dikwljls mid .
delinatige of flechte verzen, en, zoo zij eens proza moesten
fchrijven, op eene manier fchreven, Wetke de kieWhheid van
neder befchaafd mensch, ik laat flaan van eenen w Y T? E NB A C H , kwetflen, dan konde bet wet niec anders, of hij nToest
zijne Item laten hooren tegen zn Ik een toettemend bederf des
goeden fmaaks . Kleine geesten, van grootfche gedachten over
aich zelven, hoorden die item, en zagen van harte gaerne met
tgin-
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minachting op iets nedr, tot hetwelk zij 2ich flier konden
verheffen . W r r r E N B A C H had bet gezegd . Doch daze zeif
de groote man had ook gezegd, hoe men de Griekfche en
Romeinfche letterkunde, en voornamelijk door voorbeeld en
lesfen getoond, hoe men den Latijnfchen ftijl der gouden
eeuwe moest beoefenen . Of die -zelfde geesten die lesfen gevolgd zijn, daarvan weet de geleerde wereld niets : want zij
zwjjgen, en willen liever, immers in hunne oogen, wijsgee •
ren blijven . In onze jeugd werden wij op de Latijnfche fcho .
len geregeld onderwezen in de Profodie, en leerden ten min.
fl:e een Carmen Elegiacum, wit bet mechanisme betrof, za>
menfteilen . Doch zie eens, tot welk een' trap de wijsheidd
naderhand geftegen is! Menfchen, wier ambt en pligt bet was,
de jeugd in bet werktuigelijke der Latijofche poezij to onderwijzen, en, zoo zij vonken van &chterlljk genie once
dekten, dezelve op eene verftandige wijze levendig to houden en door den adem der ouden aan to biazen . fielden ~*
eeta: zekere eer in, om er maar voor ult to komen ., dat z15
in dit yak volkotnen vreemdelingen waren, en daatden fomr.
tijds uit hunne hoogte tot die laagheid af, dat all kennere
en liefhebbers der Latdjnfdte poezii met een' birceren en me .
deljjdenden glimlach naar die alnantiteit van eene of a» dere fyf,
labe vroegen . Nu, tie liefhebbers wisten ook *L, dat dta
geesten van bet overige zoo veal verftonden, at% etu timmer .
mans gist of kamenier van hen Hebreeuwach . .n roch inoes.
ten zij , om filgnur to *aken, koutedie fipaien, en haute eu
fraajje gezegden van wrWr> rAcn vertoonen. Zoo was dad
nederdalen nit de hoogte bet tooneeltje, Non dacendunt ad
has minutiets. - Dan gelukkig, zoo als wlj zeiden o zljn ett
altijd mannen geweest, die, bij de geflrenge beoefening
van andere vakken van Griekfbbe en Latijnfche letrerkunde,
ook de dichckunde gevoegd hebben, en waarlijk gezegd kenden werden in alle nit to niuinten, fchoon zij joist in alld
gee" w Y T T E N B A C R R N wares. Wie herinnert zich flier met
dankbanrheid sau den goeden en geleerden D R n o s c u , nail
meer anderen , en onder dezen ook aun N o n a L en R V A R D I?
De Heer D'E S C U Ii Y rekent bet zich tot een geluk, de
twee katften tot leermeesters gehad to hebben, als welke hemm
door lesfen en voorbeeld fmaak voor Latljnfche poizij hebben ingeboezemd . Beiden voortgekomen nit de fchool van
s c n R A D E R, zagen met genoegen, dat de jongeling van natup 2
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ture tot dez0 oefening des geestes geleid werd, en bielpelr
de natuur door kunst . D' E s C U R Y had reeds in vorige jarell
openlijk proeven gegeven van zijne vorderingen in dit vak, en
geeft dezelve nu, vereenigd met de voortbrengfelen van rijperen leeftijd, San bet licht, waardoor hij alle liefhebbers
der Latijnfche poezij op bet zeerst San zich heeft verpligt .
Want bet kan niet anders , of zulke voorbeelden van zulke
mannen moeten veel invloeds hebben op de verdere herleving
en bloei dier wetenfchap . Neen ! H O E U F F T, VAN L E N N E P,
en D' E S C U R Y zullen de ultimi Batavorum in
>t o s s c H A
dit vak niet zijn . - De inhoud der gedichten onderfcheidt
zich door de fmaakvolle keuze der onderwerpen, (gelegenbeidsverzen heeft D' E S C U R Y buicen deze verzameling gefo
ten) Z00 alS ANTONIUS HAMBROEIC, KENAU HASSEL A A R San de Haarlemfche vrouwen, L U C R E T I A San C O LLATINUS, SOPHONISBA aan MASINISSA, HELIANIRA aan GU'STAAF WASA, GUSTAAF ADOLPH aan EBBA
IIRAIIE, ell EBBA :Sall ADOLPH, de Graaf VAN EGMOND
aan zijne vrouw,
VIII, enz.

ANNA BOLEYN San

HENDRIK DEN

De fleer D' E S C U R Y houdc veel van brieven in den fmaak
der Heroides van o v I D I u s . Dit is ook eene Inanier, welke ,
goed gebezigd, gelijk bier overal her geval is ., eene zeer aan .
gename en verfchillende ftof San de hand geeft . Bijzonder
beviel ons de briefwisfeling van A D 0 L P H en EBB A , eene
Zweedffhe maagd van zeer edele, doch niet koninklijke, afkomst. ADOLPH, Koning van .Zweden , beminde haar vurig,
en zoude haar ook tot deelgenoote van zijn bed en rijk gemaakt hebben, indien zijne ntoeder, zich niet met list en ge .
weld tegen de wenfchen van bet minuend paar verzet had .
D' E s c U R Y berigc ons in de net gefchrevene voorrede, dat
bij de Akademie to Aboe nog vij f brieven van ADO L P N San
EBB A voorhanden zijn, zeer waarfchijnlijk~ door den Koning
Indien bet bier de plants ware, zoltden
zelven gefcllreven .
wij, naar aanleiding van deze briefwisfeling, eenige aanmer
kingen maken, welke ons den Latijnfchen Dichcer tot zijn
lof en voordeel konden leeren kennen ; nu moeten wij ons
vergenoegen met de opregte verklaring, dat D' E S C U R Y eene
ronde en vloeijende verfificatie, een' fikichen en regtpoecifchen
itijl, eene vrije en edele navolging der ouden, en fchoone
ontwikke4ing zijner cigepe deukbeeldcu vereenigt . En zie daar
al-
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alle deugden, welke eenen Latijufchen Dichter van onzen
t1jtd ten ilerkfte aanbevelen . Wij hopen, dat den Heere n' a scuaY van zijne ambtsbezigheden genoegzame tijd moge
overfchieten, om de Tier verder to hanteren, en hij ons in
het vervoig op eenen tweeden bundel zijner poezij moge
onthalen .

Gefchiedenis van den ilmbtsraad Coedman . Door hemzelven
befchreven . Uitgegeven door den Baron A D 0 L F R N I G G E .
Naar den derden Hoogduitfchen druk vertaald . Diet Platen .
Te Dordrecht, bij A . Blusfd en Zoon . In gr. 8vo. 282
B1. f 2- A- :
Eene zeer verflandige aaumerking tegen bet lezen van ro .
mans, en eene regt voelbare aanwijzing, hoe dic eene goede
vrouw en lieve moeder voor hare huisfelijke betrekkiugen bederven kan, is waarlijk vreemd in een gefchrift, dat zelve
een roman is ; maar, behalve dit, is bier vrij wac, dat wij
in eenen roman niet zonden zoeken, maar waardoor dic werk
zich can bet gezond verfland en den vriend van -ware tevredenheid (in de wereld zoo als die is) en naanwgezette pligtsbetrachting bij uitflek aanbeveelt, waarvan wij een en ander
final ten bewijze willen aanvoeren .
De plants van den leeraar, Goedman's waardigen vriend,
„ word vervuld door eenen kleinen, zoetfappigen proponent,
die tot de kiasfe dier veel pratende en weinig wecende fchepfelen behoorde, welke van aile wetenfchappen bet fchuim fcheppen, van alles medepraten, over alles eene beflisfende uitfpraak willen doen - eene foort van menfchen, die in de
laatfle cijden zoo zeer vermenigvuldigd is, dat doze vrijbuiters, indien men niet gefladig met bet zwaar gefchut eener
gegronde kritiek onder hen vuurt, weldra, even als Pharao's
fprinkhanen, de vruchtbaarfle velden der wetenfchappen in
woestijnen herfeheppen zonden . Hij bragt modewoorden in
omloop, die men tot hiercoe in ons arm dorpje maar zelden
gehoord had . Zonder ophouden fprak hij van inwendige ge.
waarwordingen, fyrnpathie, zielsverrukking, feeder gevocl, le .
vensgenot, menfchenkennis, heillooze driften, fzlozofae des ievelts,
zoete dweeperij, Jcbespe blik, veredeling, verlichtirg der land13
lij,,
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hzden, en wac dies meet zij . Zijne predikatien zelfs waxen
m4c dergelijke bloempjes zoo zeer opgevuld, en hij wist die
met cene zoo liefelijke item en op eenen zoo fmeltenden
coon to uiten, Jar de vmuwtjes, bij welke bet, in eene
preek, gnootendeels meer op den coon, waarin iets voorgefleld wordt, clan op den inhoud aankomt, zelden de kerk
verlieten, zonder hare traanbuizen geledigd to hebben, inzonderheid wanneer hij daarbij zijne zwarte oogjes begon to
verdraaijen . Htj had B A S E D o W lS Elementarwerk, dat zoo
even in bee licht gekomen was, medegebragc, en wilde de
dorpfchool in een philawropijn herfcheppen, en den armefl
cantor nog in zijne oude dagen de nieuwe leermethode inprenten . flij deed insgelijks voorflagen tot een rozenfeest,"
enz .
Elders zegt Goedman : „ Ik begon, zoo als gewoonlijk, mijne (akademifche) loopbaan met de befpiegelende
wijsgeerte, die mij - evenwel bijkans eenen volflagenen teagenzin in bet fluderen had doen krijgen . Ja, nog tot op dit
oogenblik zelfs kan ik mij niet weerhouden to gelooven, dat
de ganfche kraatn van metaphyfiek en fpeculacive wijsheid
geen duit waardig is . Welke nieuwe waarheid toch hebben
wij, langs dezen weg, immer opgefpoord? Wat wezen wij
meet van bet wezen der ziel en hate werkingen ; van de wi3ze, hoe dac, hetwelk wij geest noemen, op de zigtbare wereld werht ; van onzen voormaligen en toekomenden flaat ; van
bet oneindig en onbegrijpelijk wezen der Godheid- ; van da
hoedanigheid der krachc, die alles bezielt, doet wasfen en
toenemen? Wat wezen wij thans meer van dit alles, dan betgeen men reeds voor drieduizend jaren daarvan geweten heeft ?
Wie heeft hot zelfs flechts ttoorgrond , hoe bet komt, dat
ik mijnen arm, mijnen voet verroeren kan, wanneer ik wil?
Wet anders heeft ons bet ganfche heerleger van fpeculative
filozofen door alle tijden been opgedischt, dan oude grillen,
droomen en vermoedens, in een ander gewaad gedost, en in
eene nieuw uitgevondene terminologie gewikkeld, om duizendmaal gezegde dingen nog eens to kunnen voor den dag
brengen ; woordvitterijen, vol in bet oog loopende tegenllrij .
digheden ; onzin, zwemmende in eene geleerde, drabbige weterfoep," enz .
» Sleches a posteriori, nlleen op den weg der ondervinding, enkel door eene nnauwkeurige opmerking van bet zigtbare, kunnen wij allengs mcer licht over die voorwerpen ver
fprei-
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fpreiden .
Het befudereu der natuur in al derzelver rijken,
phyfica, chemie, astronomie en al de onderfcheidene gedeelten der mathefis - dit zijn de wetenfchappen, door behuip
van welke wij eenen vasten en zekeren blik in de heerlijke
oeconomie van den oneindig grooten en goedertieren Schepper mogen wagen to doen, zoo ver ons zulks namelijk, in
onzen tegenwoordigen toefland, mogelijk is - al bet overige
fchijnt mij enkel tijdverlies to wezen . En wat de zoogenaamde praktifche filozofie betreft, zoo behoeaen wij waarlijlc
geese geleerden en wijsgeeren, om onze zedelijke en gods .
dienfige pligten to ontleden. De geheele fom diet pligten,
met alle de beweeggronden tot derzelver beoefening, is in de
volgende drie voorfchriften vervat : Poog uwen toefland zoo
gelukkig to maken, als u maar eenigzins mogelijk is l Oin
dic doel des to beter ce bereiken, zoo behandel anderen,
even als gij wenscht door hen behandeld _te worden ! En,
wanneer gij aldus vrede met u zelven en met uwe broederen
hebt, zoek dan dit genot nog daardoor to verhoogen, dat
gij, in zoo verre fchepfelen van vleesch en bloed vermogen,
naar eenen trap van verflandelijke volmaaktheid en zuiverheid
van hart blijft flreven, die a bet allervolmaaktfle Wezen gelijkvormiger, welgevalliger, en zijner voorzorge waardiger
Inaakt l
,, Dit zijn, mijns bedunkens, de zeer eenvoudige beweeggronden tot elke deugd en alle wijsheid, die bet gezond verfland den armen boer zoo wel als den rijken prelaat aanbiedr,
en waarover men zoo min collegia behoeft to lezen als dikke
boeken to fchrijven .
Wie, buiten deze beweeggronden, er
rog meet in zijn geloof aan den geopenbaarden wit der God .
held vindt, heeft dubbele drangredenen, en eene dubbele
overtuiging, dat hij niet dwaalt ; en wie nog daarenboven met
een natuurlijlt infinct tot bet goede uitgerust is, befpaart
zijn verfland menige infpanning, menigen flrijd met de zinue .
lijkheid en zijn temperament ."
Deze proeven mogen genoeg zijn ten bewijze, hoe wij in
dit werkje, toevallig, maar onverdiend, bij ens verfchoven
geraakc, waarlijk veel meer dan roman vinden ; en in het bij .
zonder durven wij bet zeventiende hoofdfluk : Fragnzenten
over deugd, zedelijk grondbeginfel, zelfliefde., Egotsrus, enz .
ter lezing en herlezing nanbevelen, hoezeer de Schrijver bet
lezers verzoekt mnar over to flaan, en dic ook velen
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wel doen zullen, die bet enkel to doen is om een vertelfeltje . Menig lezer behondt voorzeker nog we] eenige bedenkeiijkheid, maar viudt toch menig woord van waarheid en geiond vertland ; en wij vertrouwen, dat deze teregtwijzing
dezen en genen, die tegen iedere foort van zoogenoemd egoisme met de woorden eener nieuwere, dikwijis zoo kwalijk
begrepene, zedelijke wijsgeerte to veld trekt, en menigeenen,
die bij alle deze zijne wijsgeerte bet Loch maar niet regt in
de men1chenwereld vinden kan, niet geheel onnut zal zijn .
Naar wij moeten niet vergeren, dat wij het work ook aan
zoodanige lei. :, rs aanmelden, voor welken bet vertellingje toch
vooral ook belangri ;k is . Wij zeggen van goeder harte : deze
roman is zeer onuerhoudend ; alles boezemt belang in, en
heeft de juiste ftrekking tot pligtsbctrachring en wezenlijke
tevredenheid . Do tamilie Goed,nan is eene achtingwaardige,
bem*inelijhe familie ; hoewel de menfchen joist geese engelen zijn, mnar wel degelijk hunne gebreken hebben . Goednaan
zelf is een uitmuntend man, een werkzaam mensch, een opreht vriend , een verllandig en tevens teeder echtgenoot en
vader. Ilij handelt naar vaste, goede heginfelen, en is inderdaad een voorbeeld, dat men kan en behoort na to volgen ;
zijne lotgevallen zijn interesfant genoeg, bet verhaal niets
droog, en aanhoudend door tusrchentooneeltjes verlevendigd ; bet werkje eindigt met gelukkige huwelijken en verder
uitzigt daarop, en huisfelijke welvaart, tevredenheid en goInk . Ouders! gij kunt dezen roman gerust uwen kinderen in
hauden geveu . Echtgenooten! gij moogt then zelve %el lezen ; dit lean u in meer dan ddn opzigt nuttig zijn .

De Ridders der zeven Bergen ; een Ridderverhaal uit de 13de
Eeuw, door JOH' . NICE. STEVEN DE BOCK . Uit bet
Fransch . II Deelen . Te Amflerdam, bij do Wed . H. van
ICesteren en Zoo's . In gr. 8vo . Te zamen 703 B1. 6 • : - :

f

De Ridders der zeven Bergen maken een verbond nan den
Ri ;n nic, ter fnuiking van de rooverijen, waaraan een ander
gcdeelte van den Ridderlland zich fchnldig maakte ; ter befcherming dus van de fteden, den koophandel enz . tegen dezelve . Nacuurlijk waren dus do Roofriddeq zeer vijandig tegen
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gen de Ridders der zeven Bergen ; en een oorlog, tegen dezelve gevoerd, onder aanvoering van Graaf H A RT M A N N
VAN E B R A C H , maakt den voornamen inhoud dezer gefchiedenis nit, welke oorlog echter in ilaauw verband flaat met
bijzoudere familie- en liefdesgevallen .
H E N D R I K VAN F E L D E K is ondankbaar behandeld door
den Roomfchen Koning K OE N it A A D, die de belangen vai
zijnen vader, Keizer F R E D E R I K II, en zijne eigene, flrijdend moest verdedigen tegen W I L L E M V A N II 0 L L A N D,
die de Keizerskroon, hem door een klein getal outevredene
Vorfien aangeboden , had aangenouien. 11 E N D R I K had voor
H o'E N R A A D gevochten ; maar de toegezegde belooning was
achterwege gebleven . -- Na den flag vindt H E N D R I K den
halfdooden O T T O VAN D R A C H E N F E LS, verbindc hem , en
tluic met hem 'iiaauwe vriendfchap . O T T O'S vader, W E L F,
is een van de ouden van bet verbond der zeven Bergen, en
door hem( komt H E N D R I K Op Drachenfels, en words lid van
't verbond, nadat beiden, to f1ken in hunne herberg aan 't
venfler flaande ., in eene andere, daartegen over, E L I Z A B E T H
VAN E BRA C H met Karen vafler HARTMANN gezien hadden,
op we1ke o TT o reeds verliefd was, en H E N D R I K bet werd .
Maar O TT O ilaac haar naderhand grootmoedig aan H E NDRIK af.
Deze H E N D R I R , ondertusfehen , niet beter wetende of hij
was de zoon van eenen armen boer, is eigenlij t de zoom van
HARTMANN VAN EBRACH nit een eerst huwelijk, op sandrang van eene tweede vrouw, moeder van ELIZABETH,
verwijderd , en zijnde dus in harden van dien boer gekomen .
Bet plan van den Graaf was eerst geweest em H E N D R I K to
laten vermoorden ; maar ten laatfie had de wapendrager vrijheid gekregen, hem in le~'en to laten, mils dat hij hem anti
Italiaanfche kooplieden zoude overgeven, die hens inede nit
Duitschland zouden nemen . Zij uu, die er van weten, dat de.
ze HENDRIK de zoon van HARTMANN is, doer ook door
allerlei kunstgrepen bun best, om hem uit Duitschland to
krijgen, hetwelk echter niet gelukken wil . Bij deze gelegenheid komen er nog al akelige fituaties voor .
O T T O en HEN D R I K kotnen nu en dan op Ebrack, waar
Graaf HARTMANN eene zuster, G R 1114 H I L D E genaamd,
bij zich heefc woven . Deze G R I M 111 L D E is een aff :chuwelijk karakter, die den Maarfchalk met hare liefde zoo wat
aau
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aan den praat houdt, om hem tot allerlei fnoode ontwerpen to
gebruiken. Maar G R I M 11 1 L D E had liefst een' van die jon .
gelingen, en, dic niet gelukkende, heefc E L Iz ABET H bet
er van tame juist niet gemakkelijker om .
H A R T M A N N VAN E B R A C H doer de zeven Bergen den
eorlog aan . flier ontbreekt bet nu niet aan fchurkerijen, maar
die mislukken ; hij words in zijnen burg belegerd en tot v re.
d e gedwongen, then hij zoodra tnogelijk weder denkt to breken . Hiermede eindigt bet eerfl0 deel .
GRIMHILDE rnadc en leidt haren broeder, ten aanzien
van bet verbond der zeven Bergen, zoo, dat bet gevoig voor
Ilaar zoude zijn, dat zij O T T O ten man kreeg . H A R Tm A N N
moet zich in fchijn met bet verbond vereenigen, zljne dochter aan eenen van hetzelve uithuwelijken, en zij biedt bet .
zevve uit zijnen naam de helft zijner krijgelieden ann . E L I.
Z A B E T H wil in 't klooster, finds H E N D It I K alS haar broe .
tier is bekend geworden ; dus ook OTTO kale hare liefde Met
gewinnef.
H A R T M A FIN geeft op Ebr ach een fees t, ter eere van
den vrede . Op hetzelve weet G R I M H ILDE bet zoo aan to
leggen, dat zij OTTO aan zich als redfter van 1ijn seven
verpligt, maar meteen eenen lastigen vertronweling van kant
krijgt. Ell O T T O -- ware bijna in den knip geweest .
Al verder komen er twee burgers van Dortmund f rekende
optreden . Zij willenv over de geweldenarijen der geheinie
regtbanken klagen . Zij doen die tegen OTTO, die ook pier
mankeert bun reek to beloven . Eene aandoenlijke alleenfpraak
van OT T o fluit dit tooneel . - In 't algemeen breken de jamU
inerklagten van dezen Ridder, daarover, dat E L I Z A B ET$
volftrekt in 't klooster wil, u bet hart . flet zijne wil hij ma
door eene groote daad verzadigen.
H E N D R I K words door K O E N R A A D, die hem voor vroe .
gere ondankbaarheid - voor zoo ver zijn koninklijk fatfoen
dat toelaat -- zoo war door de derde hand excus laat vpa .
gen, tot opperhoofd bij zijn leger tegen w I L L E M , die weer
opkomt, nangefleld . - Een vrome Abt vindc in zijn klooster een parkement, behelzende testament van o T T O's moeder, waarbij bepaald words, dat de goederen, door haar
tan 't klooster gemaakt, tot OTT o zullen terugkeeren, zoo
deze - GRIMHILDE wil trouwen .
GERo VAN WALD`
BURG , vriend van H A R T M ANN , worth een der ouden van
bet
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L Ear den vefader . Ook H A R T M A N N fpint , gelij k to den .
ken is, allerlei ; masr die oorlog loops toch goed af. -G'RIMMILDE, Karen zin met. OTTO niet kunnende krijgen,
Zoekt vergoeding in de verwoesting van bet geluk ook van
aadere getieven.
Htt groote plan vain o T T O Wes, oA1 de misbruiken der
beialelijke gerigtta fan den dig to brengen . Dit gelukc, -.
kDELGOIcnA VAN STARLECH is Lang in ftilte op OTTO
veriiefd geweest . Nu deze toch E L I Z A .8 E T H niet krijgen
ken, en A D E L G o N D A eene edelmoedige daad to zijner red •
ding gedaan heeft, re>lblveerc hij dan maar hair to nenlen .
I'lile fchelnattukken lromen voor R OE N R A A D'S troon, en
oatvangeu verdiende ilraf. Het komt nit, dat E L I Z A E E T N
E B R A c H's dochter niet, dus H E N D R I K'S zuster ook nut
s ; en zoo is dan ook dit in orde . K 0 E N R A A D fchenkt
aI A R T M A N N, om zijns edelen zoons wil, genade, mils hij
dew de , heift zijner goederen op '- t oagenbtik aftla. G at Haw
3 I I. D E neemt dell lttljer aan, dien E LIZ . A S S T tI voor ZMhzelve geweven had . -- Bij de huwelijken is de Koning tegenwoordig ; en de fcboone woorden Van H E N D R I H : „ 0
nlijne ELIZABETH! o mijne vrienden, miju OTTO, I4II
xI AI N A u 1 wie is gelukkiger dan ik ?" eindigen dezen roman .
Rec. west niet, of hij daarin dwaalt ; maar 't is hem altijd
voorgekomen, dat de Ridderromans voor ooze tail en ons
land niet zi}jn . Duitschland fchijnt daarvoor meer bet land,
als zijnde meer de zetel der krijgshafte Ridderfehap geweest .
Behalve dit, worden ons ook allerlei maakfels in handed gefopt, onder den naam van dezen of genen, in dat vak g-liefkoosden, Schrijver,, ( V E I T w E B E R b. v .) waaraan deze
Been deel heeft . In De Bidders der zeven Bergen beerschr,
wit de uitdrukking aanbelangt, weinig natuur . De perfonen fpreken bet fijnlle moderne Hallandsch, en alien fpreken, zonder onderfcheid van karakter, in denzelfden ftiji . Wij
vinden vergelijking tusfchen den God des Krijgs in de Griekfche legers voor Ilium en de Ridders . Deze Ridders nit e
i3de Eeuw praten van Griekfche antieken, die zij in Italoe
gezien bebben - een zonderling Ridder in de I3de Eeuw,
die de Griekfche antieken in Italie bettudeert! -- van Gordiesanfchen knoop, van Genius, van Zoon van Venus, enz . dac
bet een' acrd heefr. De Vertaler had bet oorfpronkelijke

Duit-
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Duitfche niet bij de hand, en ram dus maar de Franfche vertaling . Of wij nu deze fraaijigheden aan den Franschman to
danken hebben? Wij zouden 't haast denken ; en raden dus
den Vertaler, voortaan bij foortgelijke gelegenheid ten minfle
liever bet oorfpronkelijke HoogduitJche to neinen. - Het ge,
heel flaat er toe, alsof de Schrijver eerst ter loops eena
nverlegd had , wat er in eenen Ridderroman zoo al behoorde, en vervolgens, gelijk de kinderen, die fpelen : he jongens! nu moest er oat en dat ook in - hem hadde zaamgefleld.
Voorts, bet onnatunrlijke daargelaten, is dit boek vermakelijk ont to lezen voor iedereen , die den eigenaardigen Ridderromantoon niet kept, niet weet, dat Ridders anders fpra .
ken dan moderne vrijers en cavaliers, en dat boerenzonea
Diet zoo knaphandig tot Ridders geflagen werden als HEN]) R I K bier.

Aangenaam Onderwijs voor Kinderen, door J. H A Z E D , c . Z 01 0 N .
Nieuwe Uitgave, met Platen . Te Groningen, bij J . Oom=
kens . 1817 . In ki. 8vo. 48 Bl. f : - 6- :

De voorbeelden, waardoor dit gefchriftje op de kinderen
zoekt to werken, zijn wat droog voorgefleld, wat to veel
predikatie, en de kinderkarakters in derzelver onderfcheidene
wijzigingen wac uitfporig . Na een verhaal van eenen jonge .
ling, die niets geleerd had en op 't fchavot geflorven was,
volgt dat van Sophron, die in zijn twaalfde jaar de Franiche
en Latijnfche talen bij zijne moedertaal fchreef en fprak, en
daarop eat van eenen vogelmoordenaar, door wiens toedoen
alle vogelen nit de geheele fireek verdwenen . Ook in de
versjes hadden wij gaarne war kiuderlijker coon . In de leerzame vragen en antwoorden , die eene tweede afdeeling van
dit boekje uitmaken, zijn de definities in de antwoorden grootendeels voor kinderen to hoog, maar ook fommige gansch
Diet juist . De gebeden, die hierop volgen, zijn, in hunne
foort, vrij goed, fchoon wij ze ook liefst wat kinderlijker en
de dogmatiek er buiten gefloten zagen . - Voorts kunnen wij
dit boekje, als eenen welmeenenden coon van vroomheid
voereude, zeer wel aanbevelen .

BOEKBESCHOUWIN G.
Disfertatio inauguralis de Bileamo ejus historidft et vaticiniis , quam - pro gradu doctoratus - publico
examini fubmittit B . R . D E G E E R, Rheno -Trajec .
tinus .

(Tweede herflag .)
.V e derde afd : eling , welke de vvaarheid van Bileam's
gefchiedenis betoogt, beltaat uit negen hoofdftukken,
bladz . 130 .190 . I . Bileam's gefchiedenis is door Mozes niet
verdicht : dit itrijdt met de algemeen erkende,door daadzaken geftaafde, geloofwaardigheid van Mozes ; fpoedig
zoude ook, tot groot nadeel van zijn gezag, dit bedrog
zijn ontdekt, daar de Moabieten zeer nabij de Israelieten gelegerd waren ; er kan ook geerie vvaarfchijnlijkc
reden tot zulk een verdichtfel gegeven worden : zoude
bet zln, om Israel met haat tegen de Moabieten to b
.-»
zielen P Mozes zeif had bevolen hen to fparen, Deut .
II : 9 . Of om Yehova's en Israels roem en des Heeren
gunst voor zijn yolk to verhefen? Dezelve was allerwe-

gen genoeg verheerlijkt . Indien Mozes ook dit bedoeld
had, zoude bet einde der gefchiedenis : dat Israel aaa
de verleiding der M, oabieten gehoor geeft, en de gunst
ziins 13efchermgods verliest, met dit doel ten eenemale

itrijdig geweest zijn . Eindelijk hebben ookBileam's Godfpraken veel eigendommelijks, hetwelk dezelve van Mozes wijze van uitdrukking onderfcheidt . II . Bileam's
gefchiedenis is in lateren tijd niet verdicht : zij konit geheel overeen met de zeden,gesvoonten, bijgeloovige plegzigheden en begrippen van die dagen ;zij is met de vroegere en latere gebeurtenisfen onder en met Israel naauw
verbonden ; Mozes fpreAt, daarna, van doze gefchiedenis, als van eene aan ziin yolk bekende gebetirtenis ;
zijne ivet, eindelijk, om Moab tot Israels ge ;neen/chap en
burgerflaat niet toe to laten, is een gevolg van deze gebeurtenis .

III . Bileam's gefchiedenis is door de Moabieten
iSi"o . NO . 6 .
Q
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ten niet verdicht : zlj flrekt to zeer tot oneer der 111x.
bieten, om zulks to vermoeden . IV . .gileara's gefchiedenis is door Bileam zelven niet verdicht . J E R USA L E M'S

gevoelen , dat een groot gedeelte dezer gefchiedenis door
Iiileam verdicht , en door Mozes , om gewigtige redenen ,
in zijne verhalen ingclascht is, wordt in al deszelfs

kracht voorgefteld, aan bet lofwaardige oogmerk dues
Schrijvers hulde gedaan, doch zijne meening bondig
en met kennis van zaken wederfproken . Dit betoog
loopt hoofdzakelijk dus af : Bileam had geene reden om
zulk eene gefchiedenis to verdichten : zijn roem als ziener of profeet was reeds gevestigd , en kon er niet door
vermeerderd, maar welverduisterd worden, dewijl er ook
zaken in voorkomen , ( de beflrafng door den Engel en de
ezelinne) welke niet vereerende voor hem zijn ; hij kon
ook den Israelieten zoo gunflig niet wezen, ©m hen bij
herhaling en altijd to zegenen, noch zoo afteerig van
de Moabieten, om hun verderf en hunner vUanden voorfpoed to vermelden ; liever zoude hij van alle voorzegging zich onthouden, of, ttaar de gewoonte der wigchelaars en waarzeggers, dubbelzinnige orakels gefproken
hebben ; a1 zijne voorzeggingen zijn ook door de uitkomst
bevestigd : dat hij een bedrieger en waarzegger was ,gelijk J E R U S A L E M tot staving van zijn gevoelen zegt,
wordt wel erkend ; dock tevens aangetoond, met verwijzing naar de tfte afd ., hoofdit . ;, dat dit zeer beftaanbaar is met bet hem door jehova verleende vermogen , om in dit Ume bijzondere geval als profeet des
}-Ieeren op to treden en met Jehova's geest bezield to
worden : bet verfchil van ftijl in deze met de andere door
Islozes to boek geftelde gefchiedenisfen bewijst niets
want veilig kan men aannemen, dat Mozes niet zelf deze
gefchiedenis gefchreven, maar van elders dezelve overgev onien heeft (*) . Eindelijk, hoe ook J E R u S A L E m het in.

las(~) Indies verfchil van flijl de waarheid en geloofwaardigheid der Bijbelfche gefchiedenis verdacht maakte, hoe vela
verhalen zouden dan wegvallenl
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)tasfchen eens verdichtfels trachte to verdedigen, bet krenkt
en beleedigt altrjd de eer en de achtbaarheid van Mozes ,
indien 14, het bedrog kennende, echter dit verdichtfel
als waarheid vermeld had . V . Bet gevoelen der genen,
4velke Bileam's gefchiedenis uit enzekere volksverhalen en
averleveringen oorfpronkelijk warren . V A T E R's meerting opgegeven en wederlegd . V A T E R vindt aangaande
deze gefchiedenis verfchillende en uiteenloopende verhaten en tegenfirijdigheden, die hem doen befluiten, dat
er onderfcheidene overleveringen ten grondflag liggen,
en bet een verhaal of verdichtfel is, gretig door db
Israelieten aangenomen, ter verheffing hunner grootheid
en der magt van hunnen God . Dit gevoelen words volkomen wederlegd, alle bedenkingen opgelost, en nit
v A T E It 'S zoogenoemde bewij8redenen een geheel tegetlovergefleld gevolg ifgeleid ; waarbij niet vergeten
words sane ongelukkige vergisfing van then floutmoedi
gen befEfijder aan to wijzen : dat , namelijk , in Bileam's
voorzeggingen God niet voorkomt under den naam van
i11i1t maar altyd van b1 ; t171`t, daar bijna bet tegenovergeitelde plaats h eeft . VI . Het gevoelen van n E W E T T z :
voorge/leld en wederlegd. D E W E T T E (*) heeft een
tweeledig gevoelen ; bet eerfle, dat Bileam's gefchiedenis een op zich --elf faand /uk uitmaakt, van de overige verhalen geheel afgezonderd ; en her andere, dat
deze gefchiedenis een dichtJluk is, hetwelk tythifche
verdichtfelen van verfchillende fort in zich bevat . Korteliik, lnaar allezins voldoende, wordt de eerfle meening wederfproken, maar de laatJle breedvoeriger beftreden . D E w E T T E meellt, dat de fijl en rede dichtmatig is ; hetwelk, behalve in Bileam's Gcdfpraken,
door den Schrijver wordt ontkend, aantoonende, dat
eeni(*) Kritik der Israel. Gefchichte . Van dic werk, en des
Schrijvers poging cer mythifche verklaring van den Peetateuchus, handelt, onder anderen, de geleerde P A u E A U , in
zijue bekroonde Prijsverhandeling over de mythifche Schriftverklarinn, bl . 17 eu 18 .
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eenige verhevene gezegden en uitdrukkingen d'rt verhaal
tot geen dichtfuk maken, zoo min dergelijke uitdruk .
kingen bet gefehrift van L i v i U s tot een dicht(tuk verheffen . D E W E T T E beroept zich , als bewijs , dat dit
verhaal, in lateren tijd, verdicht is, op de daarin ver.
melde later voorgevallene gebeurtenisfen ; doch vergeet,
gelijk to rest wordt aangemerkt , dat Bileam profetisch
fpreekt : zoodat D E W E T T E aanneemt, gelijk velen zijner landgenooten, hetwelk bewezen moet worden : dat
er in de H . Boeken geene voorzeggingen worden gevonden . Zonderling is daarenboven zijne redenering .
„ Indien , zed, hij , de Godipraken verdicht zijn , is de
ganfche gefchiedenis verdicht ; bet eerfle is waar, dus
ook bet tweede ; " eene redenering, voorzeker, die geene de minfle opmerking verdient, daar zij aanneemt,
wat bewezen moet . worden, (petitio principii .) Meer
zullen wij van D E W E T T E's gevoelen, en vandeszelfs
wederlegging door den Heer D E G E E R, niet opgeven .
Men moet zich verwonderen en bedroeven over den
moedwil en de vermetelheid, met welke de booze Bijbdbefrijder de gewijde verhalen aantast ; maar zich
tevens verheugen, dat de fcbrandere wederlegging ziy .
ner drogredenen bet nietige van dezelve in bet helderfte
licht ftelt . VII. Mazes is de fchrijver deter gefchiedenis, en hij is geloofwaardig . Hem was deze gefchiedestis bekend ; (zie bet 2de hoofdft . dezer afd .) derzelver
bekendheid in then tijd blijkt ook daaruit, dat Jof"ua er
op doelt, H . XIII : 22, en er duidelijker van geuwaagt,
H . XXIV : 9, io ; zij f'aat met de voorafgaande envolgende gebeurtenisfen in verband ; en zij was , eindelijk,
een waardig gedenkfluk voor Israel , belangvol en leerrijk voor deze natie, en, meer dan eenige andere gebeurtenis, getuigende van Jebova's mast e>> befcherming . Hoe Mozes deze gefchiedenis heeft leeren kensien en zoo naauwkeurig kon befchrijven, wordt hierop
aangewezen . Men behoeft niet tot eene Goddelijke ingeving de toevlugt to nemen : Bileam zelf heeft deze
gebeurtenis befchreven, ter redding van zijne achting
aft
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ails ziener en profeet onder zijne volksgenooten, opdat
elk weten zoude, waarom al zijne voorzeggingen zoo
gunf}ig voor de vijanden van zijn yolk geweest waren
to hadden moeten zijn . Mozes vond dit gedenkfchrift
op zijnen togt tegen de Midianieten, en voegde bet in
zijne gefchiedenis in : vandaar dan ook bet verfchil in
fijl en rede ; bet was niet een eigen gefchrift van Mozes , maar van Bileam . VIII. Over hetgeen in Bileam's
gefchiedenis meest wonder-Vol is, en de wijze van hetzelve to verklaren . Tot bet wondervolle behoort, behalve ,1ehova's verfchijningen aan Bileam, en de Godfpraken dezes mans, over welke de Schrijver reeds heeft
gebandeld, meer bijzonder, de verfchijning des angels
aan Bileam op den weg, en Bileam's gejprek met de
ezelin . De gevoelens hierover verdeelen zich in drie
foorten . i . Sommigen verklaren dit gedeelte van Bileam's
gefchiedenis zinnebeeldig en oneigenlijk, gelijk z E s S ,
JUST, H E Z E L , BAYER, die nog verder gaat en
er eene mythe van maakt , en n i 'r M A R die bet met
de fabel van Amphion en Orpheus gelijk ftelt, en dit
zonderlinge heeft, dat hij door den Jehova, welken
Bileam raadpleegt , zekeren Staatsraad (Staatsrath)
verftaat, die in des Heeren naam handelde ; en van
welken Staatsraad Balak, door middel van Bileam, bet
Israelietisch yolk wilde afvallig maken, om hetzelve,
'als beroofd van zijn hoofd en beftuurder, zoo veel to
gemakkelijker to kunnen overwinnen ! ! Alle welke gevoelens , na eenige algemeene aanmerkingen , ftukswijze wederlegd en in derzelver nietigheid voorgefteld
worden ; ten flotte aanwijzende, dat dergelijke meeningen, honende voor de eerwaardij en bet gezng der
H . Schrift, geenen anderen grond hebben, dan dezen, dat men de Israelietifche gefchiedenis gelijkitelt
met de gefchiedenis van andere volken, in welke label
en verdichtfel zich met waarheid en gefchiedkundige
zekerheid vermengen . 2 . 4nderen befchouwen bet gemelde gedeelte dezer gefchiedenis als een gezigt, droom
c3f zinsverrukking, en alzoo , geheel of gedeelteliik ,
Q '3
niet
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gebeurd, gelijk M A I U O N I D R. S, D i
T H L , H E s s , die ec hter de verfchijning en de redenerj
des Engcls voor eene waarlijk voorgevallene gebeurtenis,
inaar Bilearn's zamenfpraak met de ezelin voor een gezigt
houdt ; in welk gevoelen ook M I C H A Z L I s ftaat ; terwijl j A H N en HERDER weder bet geheel voor een ge
zigtt of zinsverrukking verkiaren , hoewel de laatite to
voren hetzelve als eene ware gebeurtenis heeft voorgefeld, (Briefe das Studium der Theologie betrefend .,
P. I . p . a6--32 .) Ook dit gevoelen, hoe aanlokkerid en
ter opheffing van vele zwarigheden zeer gefchikt, vindt
tegenfpraak bij den Schrijver, die, 3 . derzzlker verklaring , welke oclk de zijne is , voordraagt, door welke
dit verhaal voor eene ware gebeurtenis en een wezenlijk
wonder erkend wordt . De redenen , tegen dit gevoelen
ingebragt, zijn grootendeels dezelfde, welke, ter wederlegging cener zilinebeeldige en mythifche ver1 la-ring
dezer gefchiedenis, zijn aangevoerd . In Cenen §eest en
op denzelfden Loon gaar bet ganfche verhaal vooit ; op
welken grond zal men bet eene gedeeltevooreengezigt,
en bet ander voor ware gebeurtenis houden? waar begirt, waar eindigt bet gczigt en de verrukking? want
hierover verichillen deze Uitleggers . Was het alleen
Bileam , die droomde en deze zinsverrukking had, of
ook zijne twee medgezellen, van welken, zeker ter bevestiging der waarheid, melding words gemaakt? Ook
zijn de zwarigheden tegen eene eigenlijke verklaringz66
gewigrig niet . Dat de ezelin en niet Bilearn in den beginne den Engel zag, kan daaruit ontitaan zijn, dat Bi .
leam in diepe gedachten was verzonken, en het aan de
balsitarrigheid der ezelin toefchreef, dat zij niet voortging. Het openen van Bileam's oogen door tehova kan
gevoegelijk to kennen geven , dat Bileam , eindelijk opdiet cvezeulijk

merkzaarn wordende, den Engel zag . Dat hij Nick over
het fpreken der ezelin niet verwonderde en verbaasde, is
welligt een gevolg geweest van zijn toorn en hevige
gramJchap, die hem voor alle andere aandocuingcn onvatbaar maakte . Misfchien oak is hij wel verwoklder4i
en
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en verfchrikt geweest,
Bileam

zelf,

zonder dat Mazes, of Never
zulks to melden noodig vond.
Bet ipre,:en

der ezelin is zeker bet moeijelijklte to verklarcn . loch
de Uitleggere zelve, welke dit gebeurde als cen: profelisch gezigt aannemen ; erkennen, dat het verfchijnfel

eener j rekende ezelin aan Bileam, in flaap en verrukking weggexoerd, als van God, (divinitus) is voorgefield. Waarom kan dit dan ook niet met den wakenden

Bileam gebeurd zijn ? Zulk eene verklaring vordert bet
des verhaals ; en bet oogmerk van God in
deze gefchiedenis regtvaardigt bet beflaan van een waar
en wezenlijk wenderwerk . Dit betoog levert bet laatl}e
of IX.de 4hoofdttuk : over het doel en oogmerk van God
in Bileam's gefchiedenis . Behalve de beftrijders van den
Goddelijken oorfprong en bet gezag der Openbaring,
hebben ook zij, die dit erkennen, echter in Bileam's
gefchiedenis veel gevonden, hetwelk hen hinderde ; en
er zijn er i die deze gebeurtenis, indien zij in haar geheel
voor waarlijk voorgevallen meet gehouden worden, onbeitaanbaar achten met de eer der H . Schrift en met de Goddelijke wijsbeid . 4anflootelijk is bun bovenal bet verfehij'nrel sener fprekende ezelin . Hierover handelende,
herinnert onze Schdjver to refit, dat men deze gefchiedenis niet beoordee1en moet naar onze tijden en naar
datgeen, hetwelk ons Gode waardig fchij.nt en is ; maar
dat wij ons in then alouden kindfchen leeftijd verpiaatien, en bet gebewrde uit een Israelietisch Theokratisch
oogpunt befchouwen moeten, Mlles, nameiijk, wat
Jehova ten behoeve van Israel deed, was ter hetooning,
-dat Hij de magtige Befchermgod dezes volks was . Balak's poging en Bileat's doe] inoesten dus verijdeld worden ; en bet moest openiijk blijken, dat de kunst en ingebeelde kracht eens wigchelaars niets tegen de IsrOlieten vermogt, en dat hij zelf, zijns ondanks, ben
moest zegenen . Hierdoor werd der Aloahieten moed
zeer verzwakt, maar Isracls vertrouwen op Jehova,
zijnen Befchermgod, verfterkt ; terwijl deze natic er
daarenboven nit leeren konde, hoe ijdel en nietig alle
wigQ 4
eenvoudige
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wigchelarij en waarzegging was . - Dit Joel is Gode
waardig, en ter bevordering van hetzelve dient alles en
werkt alles mede . Eerst wil Jehova niet, dat Bileam
aan Balak's nood :ging voldoe, opdat bet blijke, dat hg
van Israels God a hangt ; daarna, voorwaardelijk very
gunning ontvangen hebbende, doch voornemens zijnde
om Balak's wensch to vervullen, wordt Bileam daarover bellraft op eene wijze, die hem geen twijfel over .
Let,, hoe hij to handelen had, namelijk door de very
fchiining eens Engels en door bet fpreken der ezelin . De
verfchijning eens Engels zal niemand ergeren,die daarvan zoo vele voorbeelden in de 11 . Schrift opmerkt en
gelooft ; en dat de Engel , door middel der ezelin, op
Bileam werkte, zal niemand ongeriimd voorkomen, die
onder bet oog houdt, dat wigchelaars, en alzoo ook
Bileam , gewoon waren, in hunne wigchelarijen, op de
dieren acht to geven . Daar Bileam echter onopmerkzaam bleef, gebruikt God een krachtiger middel : het
fpreken der ezelin, die hem z1jne hardheid verwijt ; genoegzaam voor Bileam , om hem to doen gevoelen,
dat zijn voornemen, om flrijdig met Gods wil to handelen, God mishaagde . Dit uitwerkfel had bet ook bij
hem : hij wilde terugkeeren ; doch krijgt vergunning
om naar Balak to gaan, maar met herhaald bevel, om
naar Jehova's wil to handelen . Daarna deed hij wel
weder pogingen om des Heeren bevel to verijdelen ;
echter op eene wijze, die duidelijk aantoont, dat hij
zich niet tegen Hem durfde verzetten, maar alles aanwendde, om, door oferande,Jehova to behagen, en alzoo to verkrijgen, wat hem ontzegd was . Hoe bet wonder : dat de ezelin gefproken heeft , gewrocht zij , durft
de Schrijver niet bepalen ; hij merkt alleen aan, dat men
bet niet z66 opvatten moet, alsof God aan dit redelooze dier, voor een' tijd, het vermogen ox redelijk en
v¢rJlandig to fpreken (ratiocinandi facultas) gefchonken hebbe : dit zoude met de Goddelijke wijsheid ftrijdig zijn . Doch, hoe bet dan gefchied zij, weet de
Schrijver Wet , (en wic weet dit ook ?) en hij waagt er
gee-
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geene gisfing over . Zijn Leermeester, de voortreffelijke
PARE A U, zegt , in zijne boven aangethaalde Prijsverhandeling : ,, At hoc unum tantum notetur, non opus
• esfe profecto, ut ipfum animal fermone, neduni ra„ tione, ad tempus inftructum fuisfe opinewur . Pro„ latus enim fermo esfe potuit per 4ngelurn , illius qua„ ft nomine loqu .ntem, ut afina ipfa Bileamo loqui vi• deretur, a Dei Numine impulfd ." (pag . 114 .) „ Dit
„ alteen wil ik nog aanmerken, dat bet volftrekt niet
• noodig is to vooronderftellen, dat bet dier zelf, voor
• een' tijd, bet vermogen der fprake, en veel minder
• dan nog bet vermogen der rede, ontvangen heeft .
„ De woorden toch kunnen voortgebragt zijn door den
„ Engel, als in naam van bet dier fprekende ; zoodat
• bet aan Bileam toefcheen, dat de ezelin zelve, door
„ Goddelijken invloed aangeblazen , gefproken heeft ." (*)
Ziet daar van deze akademifche verhandeling eene
breedvoerige, welligt to breedvoerige opgave, die echter verfchooning vinde in bet belangrijke van den inoud dezer'erhandeling en hare zeer fchoone engeleerJd
de bewerking ! -- De Schrijver , die door dezelve alien
zijnen Leermeesteren , en bijzonder den beroemden p AR E A u, tot fieraad verftrekt, en den roem van Utrechts
J-Ioogefchool heeft gehandhaafd, geniete de fchoonfte
zelfvoldoening van welbefteden tijd, en verfpreide,
in zijnen werkkring, die ook den aanzienlijkften tot
eer kan verftrekken, licht en wijsheid, geloof en deugd,
en al die reine vertroosting, welke Gods beilige Openbaring alien, die haar eerbiedig aannemen en barer
voorfchriften waardig leven, zoo mildelijk fcbenkt
(*) Deze overzetting verfchilt eenigermate van de uitgege
vene Nederduitfche vercaling, welke ons, over bet algemeen,
niet zeer gelukkig fchijnt .
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De Hervorming der XYIde Eeuw, befchouwd in sane
GodsdienJlige Redevoering, op het derde Eeuwfeest ;
ter gedachtenis aan dezelve ; naarr aanleiding vai
HAND . II: 4aa . gehouden den 2den van Slagtmaa,,d
1817- Benevens een Aanhangfel daarop betrekkelijk,
door j. w . C . T E N C K I N C K, Fredikant to Zaandam. Te Am/ierdam, bij W . van Viler. i8z8 . In
jr. 8vo . X en 140 BI- f i - io - :

D e Eerw . 'r

E N C K I N C K heeft gemeend,aan de dringende verzoeken der genen, die eenig belang in deze
zijne, door hen gehoorde, leerrede toonden to ftellen,
door derzelver uitgave to moeten voldoen, vooral nadat zijne Excellentie, Jonkheer R E P E L A A R vA 1q
D R I E L, toen nog Commisfaris-generaal, provifioneel
belast met de zaken der Hervormde Kerk , aan zijn Eerw .
had toegeftaan , dezelve aan hem op to dragen. Als zoodanig mope dan ook deze rede aan bet publiek, en inzonderheid aan de gemeente van Zaandam, welkom
zijn ; fchoon zij zich niet kan meter met de meesterftukken, welke wij , betrekkelijk den feestdag der hervorming, reeds ontvangen hebben . Zij is een vrij geregeld ftuk, doch verbazend gerekt , in zuivere taal, maar
niets minder dan ineengedrongen ftijl, vervat, en kan
op verhevenheid of fieraden geene aanfpraak maken . De
voorafTpraak meldt , welk groot feest dat der hervorming zij , „ waarin grooten en geringen , rijken en armen, vrijen en dienstbaren, mannen en vrouwen, ouders en kinderen, maar ook koningen en vorlten, en
de aanzienlijkiten des lands, met de geringften des yolks ,
deel nemen ." De rede zelve is gewijd „ aan bet nadenken over bet groote werk der hervorming ." Na eene
torte uitweiding over den tekst, draagt de Redenaar,
in vier bladzijden, voor, waarover hij al zou moeten
fpreken, en in wat orde, zoo hij eene korte fchets van
de geheele kerkelijke gefchiedenis tilde of moest geven ;
dock
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dQQh merkt vervolgens aan, dat hij zich maar-bij een
tijdperk to bepalen heeft . Maar bij weik een ? Dit verklaart hij, in drie zijdjes, en gaat dan voort, oat over
hetzelve to fpreken . In negen zijdj-s handelt his nu errst
over de verbastering der Jerk , en dan , in zevcnervser-

tig,

over hare hervorming, en hetgeen dezelve voor .

bereidde ; waarna, in twaalf zijdjes, bet geheel net
leerzame gevolgen befloten wordt . Wij nioeten ecliter
niet verzuimen to zeggen, dat onder de opgegeven hladzijden oak etuljke, min of meer gewigtige, aanwer1 ingeta flaan, welke plaats wegnemen ; doch, in weerwil daarvan , is toch deze rede bijster Lang . Achter dezelve komt nu bet Aanhangfel, hetwelk enkel betaat
in breedere aanteekeningen , die onder de bladzijden geene plaats konden vinden, en tot slaving, opheldering
en ttitbreiding van bet in de rede gezegde dienen . Ook
dezen zijn van zeer onderfcheiden belang . De gewigtigflen bebelzen flalen van de voormalige bijgeloovigheid
en onkunde in de R . C . kerk , - de buitenfporige aaninatigingen en flechtheden der Pausfen , -- de fchandelijk.
held der aflaten en derzelver prijs , - de woede der In,
quifitie, em . ; voorts nadere berigten wegens de Getuigender waarheid , vooral w 1 K L a F F,---LU -LUTHER'S
ljver en aangeplahte slellingen, - de hervorming van
Zwitferland, -- de verdienflen van c A L V IJ N , - de ver •
volgingen in ons Vaderland, - den lof van Prins W I LL E M I, -- de verdediging en den lof der hervormers,

waarbij een uittrekfel uit den allerkeurigflen brief van
den regt Christelijk gematigden C 0 R R A N U S (B E L L Et, I V E), in de dagen der hervorming Gereformeerd Pre-

dikant to Antwerpen, - en eindelijk wegens de hervorlning in Noordholland, en inzonderheid aan de Zaan,
waarbij vooral gedacht words aan B ART E L J A C O B S,
eerfteu hervormden Leeraar van Zaandam, met aliens
fraaije, door V E E L W A A R D gegraveerde , afbeelding
deze leerrede pronkt . Zie bier, ten flotte,het bijfchrift
van den Eerw . T E N C K I N C K daarop , waaruit men ,
ook in dit vak, 's mans talent kan beoordeelen :
Zie

34C,
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Zie B A R T E L j A c oB s beeld , een Leeraar van Gods kerk ;
Die, in de zestiende eeuw reeds, moedig 's Heeren werk
Door leer en leven wrocht, het bijgeloof verwon,
En 't geestlijk dwanggezag niet langer duldeh kon .
Hg trad met koenheid op als Leeraar van Zaandam,
Waardoor 't hervormingswerk ook daar zijn' aanvang nam .
Hij voerde zijn gemeente op de Evangelie- baan,
En werd ten zegen dus voor velen aan de Zaan . (l)

Celebration de la troifieme fete feculaire de la Refermatron dans l'Eglife chretienne confiftoriale de la
Confesfion d'Augsbourg a Paris, les i et 2 Nov.
1817 . Paris, chez Y. M. Eberhart. Prix i fr ..
Lit werkje beflaat uit een verhaal der feestviering
en der voorbereidende om1tandigleden, zoo wel als
van de feestredenen, welke op den lften Nov . in 't
Hoogduitsch en op den 2den in 't Fransch zijn uitge•
fproken door de Lutherfche predikanten c o e p en
BOISSARD .

Die feestviering is gekentnerkt door eene buitengewone gift aan de behoeftige familien, die bedeeld worden, en bet in 't nieuw kleeden van r6 kinderen van
behoeftige leden - door een bijzonder onderwijs der
jeugd, eene geheele week to voren, op elken dag, aangaande bet doel en het gewigt van dit godsdienftig feest
-- door bet uitdeelen van eene medaille, to Straatsburg
geflagen , ter herinnering aan 't derde eeuwfeest -door
eene uitdeeling van een groot aantal Bijbels, N . Tes.
tamenten met Pfalmen, door een lid der gemeente gefehonken, als ook van 15o N . T . van de ftereotyp :fche
editie van 1813 , door den Heer L E o bezorgd - en door
de aankondiging van de uitgave der Augsburgfche Confesfie, voorafgegaan van eene historifche inleiding vatic
den Heer V I L L E R s , alsmede van een 4brege de l'histoire ale l'Eglife et de la Reformation, to Straatsburg
ge-

e
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gedrukt, en waarvan de uitgevers een gefchenk van so
exemplaren aan bet Confistorie gedaan hadden .
Voorts gaf dit feest gelegenheid, om de broederlijke
gezindheid to doen blijken, welke er tusfchen de beide
protestantfche gezindheden to Parijs beflaat, daar des
zaturdags, bij de feestviering in 't Hoogduitsch, bet
gebed aan bet altaar werd uitgefproken door den Hoogeerw . S T A P F E R, voormalig Pred . bij de Hervormden, en thans Prof. en lid des Kerkeraads, to Bern ;
terwijl des zondags, toen de feestviering in 't Fransctl
plaats had , hetzelfde werk door den Heer M A R R o N
verrigt werd .
Het Directorie to Straatsburg had de keus gelaten
uit de volgende tekiten : Matth . XIIL i6, 17- Joan .
VIII : 3I, 32 . Hand. V: 38, 39- 2 Cor . IV : 5, 6.
Gal . V : i, 13 . Eph . V : 8-Io . I Thesf. V : 21-23 .
Openb . III : t i . Uit deze tekften heeft de Ileer o o er
gekozen Eph . V : 3---Io, en zijne rede beftaat uit de.
ze twee deelen : dat de Kerkhervorming eene rijke bron
van Goddelijke weldaden is ; en : waartoe die weldaden
verpligten . In bet opgeven van de laatfte verpligting,
die de tekst aanwiist, to beproeven , -vat den Heer welZevallig is, zegt de Eerw G o e n : „ Dit moeten wlj
• doen, en daartoe de H . Schrift vlijtig onderzoeken,
• ten aanzien van onze gewigtige aangelegenheden -• dezelve moet bij ons niet, even alsof bet een verbo„ den boek ware, ongebruikt blijven liggen - alles,
• wat men ons voordraagt, moeten wij beproeven „ waar dit gefchiedt, is bet ware Christendom, bet
„ ware Protestant ismus ."
De feestrede, in 't Fransch op den 2den Nov . uitgefproken door den Heer B 0 I S S A R D, heeft tot tekst
2 Cor . IV : 5, 6. In bet eerfte gedeelte toont hij aan,
dat de Kerkhervormers dit apostolisch karakter aan den
dag hebben gelegd, en geeft bij die gelegenheid een kort
overzigt van bet ]even en gedrag van L U T H E R , als
bervormer, uit dit oogpunt ; bij welke gelegenheid er
gezegd wordt : „ Charg6 deslors " (federt zijne aanftel
ling
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ling als Prof der Theologie) ,, fous le fceau du fer,,
„ ment d'enfeigaet la doctrine renfermde dams let
„ faintes ecritures, p ouvait . it garder un filence par-

• jure au moment ou it reconnut combien les tradi.
„ tions hunmaines en avaient alterd la puretd primiti
„ ve ? " In bet tweede gedeelte toont hij aan , dat de
opvolgers der hervormers hetzelfde grondbeginfel van
den tekst gevolgd zijn ; en bier ontvangt de Leeraat
Aanleiding, om breeder dan zijn voorganger op de t&
genbedenking to antwoorden, dat er in bet Protestantismus geene vastheid van gevoelens beilaat .
„ De eerbied, lien zij verfchuldigd waren aan de betvormers , verleidde hen niet om hun bet voorregt
„
• der onfeilbaarlieid toe to kennen . Eene to lange er„ varing had aan de wereld geleerd, dat niemand, dan
~, God alleen, boven bet bereik is van de verleidingen
• der dwaling. Zij zagen in de hervorming flechts eel'
„ gelukkig aangevangen arbeid, welke elk verlicht
~, . Christen verpligt is voort to zetten en to volmaken,
„ door zonder ophouden the Goddelijke fchriften to on• derzoeken, welke Jezas zijnen leerlingen tot onder .
„ zoek aanbeveelt, door dagelijks uit deze levensbroh
„ nieuwe fchatten van wijsheid en kennis to fcheppen,~
„ en door op to wasfen in de kennis van God . Vats• daar die veranderingen, welke men zoo vaak vetn weten heeft, in de godgeleerdheid der hervor+ .ller
en hunne opvolgers ; terwijl godsdienst, vrees des

• Heeren, geioof in J . C ., liefde jegens de menfchen,
• eerbied voor zichzelven altijd onveranderlijk blijven
• in bet hart van den echten geloovigen . Men heeft,
zeg ik, der hervormilige hare veranderingen verwe-

• ten : maar waren die niet onvermijdelijk, van bet
• oogenblik, dat de geest van onderzoek ontwaakte?
van bet oogenblik,dat men de behoefte gevoeldevan

• eene verlichte overtuiging, gegrond in de opmerking
• en overweging der heilige bevelen des Evangelies ?
„ van bet oogenblik, dat men begrepen had, dat een
„ blind geloof, voor efchreven door een gezag, dart
„ zich
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• zich tusfchen J . C . en de menfchen geplaatst had,
,, niet kon zijn dat geloof, waarvan het Evangelic
• fpreekt, zeggende : dat elk door zijn geloof )even
• zal p -- Van toen of was bet onmogelijk, in aanmer• king nemende de verfcheidenheid der verftandelijke
• vermogens van den mensch, en den verfchillenden
„ trap van ljver en goede gezindheid, dat men ook
„ niet, even als ten tijde der Apostelen, vond iter• ken en zwakken in 't geloof, kinderen en volwasfe .
n nen in kennis, verfchillende begrippen, uit welke
• elk naar zijn geweten die moet kiezen, welke hem
• bet beste toefch jnen, en waaromtrent hij alleen Gode
„ rekenfchap fchuldig is ."
„ Die vrijheid is de vruchtbare bron van duizend be• langrijke verbeteringen ; en dat verfchil kan nietvoor• gekomen worden, dan door een gezag, hetwelk regt
„ heeft de denkbeelden der menfchen to bepalen . En
• waar beftaat op aarde zoodanig gezag? Heeft men
„ onder ftervelingen eene magt, die zich uitbreidt over
• de gewetens der menfchen ? Toen men zich bet re,gt
• aanmatigde om hetzelve to vestigen, werd hetzelve
„ toen niet de bron van duizende verfchri~kelijke wan• ordes, de oorzaak van bet ftroomen van menfchen'
• bloed, waarvan de jaarboeken niet dan met fc1 .r c
• gewagen zullen? -- Wat zeg ik! wie mag zich sulk
~, een regt aanmatigen, daar de Apostelen zelve, bul .
• tenge Noon verlicht door den H . Geest , zich bepaaTd
„ hebben bij den titel van dienaars der geloovigen : wij
,, zijn, zegt Paulus in onzen tekst, awe dienaars on;
• ?ezus will."
Beide deze feestredenen kenmerken zich door zulk
eene taal van edele vrijmoedigbeid, welke bewijst, dat,
ten minfte in de hoofdftad van Frankrijk, de godsdienitige verdraagzaamheid niet enkel in de Conlitutie befaat, maar wezenlijk genoten wordt .
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s ., Handboek , gefchikt tot een godsdien-

flig Lees- en Onderwijsboek voor alle Standen, maar
inzonderheid voor de befchaafde 7eugd van alle Christen - kerkgenootfchappen . Te Utrecht, bij O . J . van
Paddenburg en 0 . J. van Dijk . In gr. 8vo . 391
.81, f 3 - . .

V nder dezen titel ontvangen wij bet GodsdienJlig Handboek van den voortreffelijken H E R M E s zeer aanmerkelijk verkort . Hetzelve bevat toch drie vrij lijvige boekdeelen, is nagenoeg uitverkocht, en men verzekert,
dat de vertaling nimmer zal herdrukt worden. Te meet
is dan deze verkorte uitgave welkom , behalve dat dezelve , wegens den meerderen omflag en grootere kosten
van bet eerfte werk, reeds voorlang gewenscht werd .
Verlichting en ftichting is bet groote doe] van den waardigen Schrijver ; zijn arbeid voldeed allezins aan de verwachting, en daarom wenfchen wij dit week nu in ieder huisgezin en in aller handen . Er is gezorgd, dat
men ook bier H E R M E S fpreken hoort ; zijne gedachten
en woorden zijn bewaard, zoo veel dit wezen kon .
„ Wij gelooven dus ook met regt to mogen zeggen,"
(en wij zeggen bet den tegenwoordigen uitgever na) , dat
„ bet werk voor alle iianden gefchikt is ; dat geestelij„ ken en leeken , dat onderwijzers en leerlingen , dat
„ befchaafden en eenvoudigen er de fchoonfte vruchten
„ van kunnen plukken ; en dat bet, tot priizen voor de
„ nijvere jeugd, die belooning verdient, gekozen, de
„ zaden van wijsheid en godsvrucht zoodanig in de jeug„ dige gemoederen zal kunnen uitftrooijen,dat er, voor
„ tijd en eeuwigheid, de bekoorlijkfte oogst van to
„ verwachten is ."
Het isle Hoofdftuk bevat , in nPgeta- vertoogen : voorloopige overdenkingen flyer God, de wereld, den mcnsch,
en over de Goddeli/ke openbaring . Ilet cde behandelt,
in twaalf bijzonderheden : de grondwaarhcden van het
Ghris-
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Christendom, Het 3de en 4de behandelen de Christciijke
,zedeleer. Boven bet 3de : pligtmatig gedrag der Christenen jegens God, jegets zichzelven, en ten opzigte der
tijdelijke goederen , in t-weeentwintig overdenkingen,
ftaat : Eer/le Ifdeeling . (De aanwijzing , dat Hoofdfi . 4
de tweede is, bleef in de pen .)
Dit geeft nadere aanWizing ter veiliger en gemakkel~jker oefening van het
Christendom , voor alle Christenen in hot gemeen, en voor
ieder, naar zijn' verfchillenden (land, beroep en ouderdom, in het bijzonder . Hier heeft ruen drieentwintig

vertoogen-:
Ben werk als dit, daar .alles zoo wdl bearbeid en zoo
goed is, is boven onze .kritiek, en voor eene doorloopende aannw'ijzing van het voortrefFelijke niet vatbaar .
Alles is duidelijk, en gezond voor verf}and en hart . En
wij behoeven wel niet to zeggen, dat wij dit Handboek voor den Huisgodsdienst bijzonder gefchikt rekenen,

FE
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L 0 N's Gefprekken over de AVeljJrekendheid in

hot algemeen, en over die van den Kanfel in hot
bijzonder ; gevolgd van een Uittrekfel uit deszelfs
Brief aan de Franfche Hoogefchool, tot hetzclfde
onderwerp betrekkelijk . Uit het Fransch, met danteekeningen, door J . At . 3 C H Lt AN T, Pastoor to Bovenkarfpel, Bidder der Orde van den Nederlandfchen Leeuw, en benoemd Hoogleeraar aan de HoogeJchool to Gent . Te .dmJlerdam, bij B . J . Crajenfchot . 1817 . In gr . 3vo . 194 Bladz . Aanteekeningen t66 Bl .
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en voortreffelijk, in zijne foort bij de nieuweren no (r
onovertroffen gewrocht ! en hetwelk door de Vertaling
en bijgevoegde Aanteekeningen niet verloren , door de
laatflen zelfs gewonnen heeft . Met een innig, hartelijk w elgevallen hebben wij dit boek gelezen , niet alleen
13OEKBESCI . 1318 . NO . 6 .
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als een uitnemend middel ter- vorming van den fmaak in
de Redekunst, maar bovenal als een nieuw heugelijk
blijk, hoeverre verlichting, geestbel'chaving en verdraagzaamheid ook bier to lande reeds in de Roamfche Kerk
bij fommigen zijn doorgedrongen . Bij fommigen -- o !
waarom niet bij velen? De redenen daarvoor, welke genoegzaam bekend ziin, zullen wij niet ophalen . Mogt
een S C H R A N T, wien onze wijze Monarch thans eenen
-snderen, ruimeren werkkring heeft aangewezen, mogten
nog eenige anderen nit de fchool van den braven en verilandigen L E x i u s nicer dat nut hebben kunnen llich .
ten, en in die betrekkirgen geplaatst zijn geweest, op
welke hunne bekwaamheden hun refit gaven , en die
hun in de Protestantfche Kerk zekerlijk zoi?den to beurt
gevallen zijn ! Mogt de geest der duistertle Middeleeu .
wen, die hen in de fchaduw heeft weten to plaatfen,
eerlang uit ons midden verdwijnen !
Van FENItL0Nbehoevenwijzoomin, alsscHRAN'r
in zijne Voorrede , to fpreken . \Velk eenigzins befchaafd
Christen en letterminnaar kent hem niet ? Gelijk in den
Telemachus, gelijk in alle zijne andere gefchriften, duss
heeft r E N E L o N ook bier de bevordering van deugd
en zedelijkheid tot hoofddoel, waaraan hij ook de Welfprekendheid diensstbaar wil makers . Zij moet niet enkel
willen fchitteren : dit is barer, dit is barer hooge be .
ilemming onwaardig ; nog meer, dir vernietigt haar,
en doet haar in ijdele woordenpraal ontaarden . Slechts
bij, die nut bedoelt , i'preekt uit bet hart , en dus wdl ;
gelijk de lesfen en voorbeelden der voornaamfle Redenaars, vooral onder de Ouden, hebben bewezen . Ziedaar den inhoud van het eerfte Gefprek, op eene regt
Platonifche, doch haar onze zeden gewijzigde, manier
gehouden tusfchen drie vrienden, waarvan de een op
den aschdag eene verbazend bloemrijke, dock windcrigp
preek had gelroord, waarmede hij zeer hoog liep ; doelr
de ander doet hem zijne dwaling hefeffen : een derde
fpreker vat tusfchenbeiden bet woord op , meest om ook
door A . onderrigt to worden . Na voorts nog bet dringen-
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gende'vereischte des Redenaars , om een' (chat van kennis to bezitten, aangetoond to hebben, eindigt de eerfle Zamenfpraak, om in de tweede dit onderwerp verderte behandelen,ten aanzien van bet onderfcheid tusfchen overtuiging en overreding, de overeenkomst tusfchen Welfprekendheid en Dichtkunst, bet fchilderen,
bet roeren, de uiterlijke voordragt door gebaren en
item, de verdeelingen, de vraag, of van buiten leeren
dan voor de vuist prediken bet verkieslijkst zij . (F E N EL O N verklaart zich voor bet tweede, en rept niet eens
van bet thans zoo gewone voorlezen : de Vertaler vult
dit in zijne Noten aan, en keurt bet laatae geheel af,
hetwelk echter groote voorbeelden voorzich heeft .) De
derde Zantenfpraak befchouwt de H. Schrift. als bron
van Welfprekendhekl, verdedigt de2ielve als zoodanig,
maar doet juist uit die meerdere kracht, bij eenvoudib
heid en mindere uiterlijke fieraden, den aard der echte
Welfprekendheid nog beter kennen, die ook volkomen
door den geest, welke in de oudere Grieken heerscht,
wordt geregtvaardigd . F E N E L O N gaat voorts bet misbruik der zoogenaamde Apostolifehe eenvoudigheid to
keer, en dringt aan op befchaving der Leeraars, vooral
op de vlijtige en grondige beoefening der H . Schrift .
De Aartshisfchop is een groot voorPander eener zuivere, woordelijke Exegefe, wars van gedwongene lean"
fpreuken ; doch laat zich, vrij natuurlijk, nog kluisteren door bet gezag der Kerkvaders . Nogtans ware bet
zeer to wenfchen , dat men bij ons een weinig meer van
de vooringenomenheid van F E N E L o N voor deze , grootendeels zeer gewigtige, overblijffels der eerfte Christen - Eeuwen bezat : want s C x R A N 'r heeft gelijk, wanPeer hij ons Frotestanten, in aanhalingen onzer eigene
Geleerden, over gebrek aan heoefening der Kerkvaders
berispt .
Ziedaar den gewigtigen inhoud dezer Gefprekken . Op
dezelve volgt bet Uittrekfel eens Briefs van F E N E L o N
aan de Franfche Akademie . (Hoe de doorgeleerde, zeer
taalkundige en fchrandere Overzetter dit laatfte woord
R 2
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door Hoogefchoal vertaald heeft, waarvan bet toch hi
beteekenis zoo verre of is, begriipen wij niet, of eels
to ver gedreven purismus moest er de fchuld 'van zijn .)
Dezelfde beginfelen, die de uitmuntende Kerkvoogd als
Jongeling in de genoemde Gefprekken had aan den dag
geleg(i , verdedigde hij ook als Grijsaard in dezen Brief,
die door verfcheidene plaatfen nit de Oudheid is verlevendigd en veraangenaamd .
Het is, van wege ons beperkt beftek, ondoeniijk,
de doorgaans voortreffelijke Aanteekeningen door to
loopen , waarntede de Heer S C H It ANT dit werk heeft
verrijkt, en zich dus der vereerende take volkomen
waardig getoond, om de landgenooten van M A E RL A N T weder met hunne eigene , fchier verleerde taal,
en met de letterkunde en welfprekendheid hunner fpraak-genooten , bekend to maken . Hij heeft die Noten met
iitmuntende vertalingen nit de Modellen van welfprekendheid,zoo aIS DEMOSTHENES, CICERO,LONG I N U S, B o S S U E T e. a . in . ,verrijkt, (bl . 4 2 , 54 , 55
enz .) zich zeer verlieht en gematigd omtrent de Vulgata uitgedrukt, (bl . ioo) een voortreffelijk eigen op .
itel over de Xelfprekendheid der H . Schrift in de aanmerkingen ingelascht, (bl . 115 en verv.) de onophoudelijke beoefening der H . Schrift, ook voor de Predikers van zijn Kerkgenootfchap , zeer ernitig en dringend
aangeprezen, (bl, 142) de (telling van F E N E L O N ,,
wegens de noodzakelijkheid van bet,, volgen der Kerkvaders, waar zij overeenftemmen, eenigermate gewijzigd, (bI . 151) bet in zijne Kerk zoo hoognoodige, en
toch door de leeken zelve zoo gering gegChte, prediken
in ziine befcherming genomen, en door zijn voorbeeld
bewezen , dat men de Gemeente in zekeren zin kan
noodzaken, wanneer zij de kerkwetten volgen wil, de
leerrede bij to wonen , (bl . 161) en eindelijk eene doorgeleerde, keurige kenfchets der voornaamfte Kerkvaders , zoo wet Latiinfche als Grickfche, met uitgelezene
flukken uit hunne werken , gegeven . - Stiil , taal , gedachten, alles is in deze Aanteekeningen even zuiver,

en

GESPREKKEN OVER DE WELSPREKENDHEID .

249

en den befchaafden, Christelijk-denkenden en dus ook
verdraagzamen man waardig, die met blijkbaar genoe,
gen de orderingen der Kanfelwelfprekendheld in ons
Vaderland (toch wel meest bij de Protestanten ?) erkent ,
en door aanhalingen van v A N D E R P A L M, C L A R I SSE, SIEGENBEEK, KIST, MUNTINGHE,PERpO,NCHER, REINHARD, MAREZOLL en .andere

Protestantfche Kerkredenaars en Schrijvers toont, dat
hij behoort tot de eerwaardige klasfe der s A I L E R'S,
Ii U G's , 0 B E R T H it R's , en van andere voortrefFelijke -Geestelijken, die der Roomfche Kerke eere aandoen.
Men vergunne ons no g eene enkele aanmerking .
C I c E L o wordt doorgaans door F E N E L O N bij D EAT O 8T HE N E s achtergefteld .
Dit laat zich hooren,
en was ook het gevoelen van velen in de Oudheid ; ook
fpreekt F E N E L O N van, eerstgemelden altijd met lof,
doch met groote minachting van I S 0 C R ATE s , van
wien men zegt, dat bijna alles, vat men bij hem aantreft, in met bloemen opgefierde en lafe redenen beflaat .
Dit oordeel , 't welk ook S C H R A N T beaamt , is zekerlijk to geftreng omtrent eenen man , wien P L A T 0
reeds in deszelfs jeugd boven alle toenmalige redenaars
tlelde, bijzonder om deszelfs deugdgezinden aard (ad
virtutem major indoles, zoo als C IC E It o bet vertaalt,
die ook zeer hoog met I S o C R A T E s loop t) ; eenen
uian, die bij den dood van S O C R A T E S, terwiji alle
zijne leerlingen verfchrikt de vlugt namen, in rouwgewaad op ftraat verfcheen , die den vervolgden T H E R A,
M E N E s alledn verdedigen durfde , en die , toen de vrijheid van Griekenland to Ch eronea verdween, een' vrijwilligen hongerdood ftierf . Ook vindt men voortreffelijke wijsheidsfpreuken in deszelfs boekje aan D E sI 0N I c u s . Wij erkennen echter, dat bet gevoelen van
F E N E L O N ook dat van L O N G I N U S en vele latere
kunstregters is . - P L A T 0 heeft de weli'prekendheid bij
de kookktinst vergeleken , doch niet in bet eerfle boek
der Republiek, zoo als de Vertaler beweert, (bl . 3o
%tantt .) maar in den Gorgias . Dan, deze kleine, fchicr
R 3
on-

!1 5p

FENELON'S

on-inerkbare, en misfchien nog eenige andere zomervlekjes nemen niets weg aan de fchoonheid van bet
gelaat eens werks, 't welk wij gerustelijk aan alle vrienden en jeugdige beoefenaars der letteren, maar vooral
aan gewijde Redenaars , en die zich daartoe voorbereiden, aanbevelen . Het kan van een onberekenbaar nut
zijn , doordien bet zoo regelregt op bet doel afgaat , en
toont , dat de middelen, wanneer zij tot doel verheven
worden, in bet ijdel verdwijnen, en rook in plaats van
licht zullen geven ; eene waarheid, die men den jeugdigen Kanfelredenaar niet genoeg kan aanbevelen . Het
kan den Roomfchen Geestelijken, indien zij bet hooren
willen, prijs op bijbelkennis en uitlegkunde doen ftellen , die velen hunner nog zoo zeer behoeven . Het
kan zelfs misfchien (hoezeer dit ook reeds van anderen
adikwerf, en uitvoeriger, gedaan is) fornmigen dienen,
om de H . Schrift ook als eenen fchat van welfprekendheid to befluderen . Ilet kan den Proteita ;atfchen Kerkleeraar of Student de fchoonheid en bet belangrij1me der
Kerkvaders doen zien . Ter proeve, hoe rijk bier de
oogst zij, zullen wij uit BASIL I u s den Grooten eene
door s C H It A N T vertaalde plaats mededeelen, ter vertroosting van cenen vader (N E C TAR I U S) over bet
verlies van deszelfs noon
„ Eigenlijk hebben wij uwen zoon niet verloren , maar
• hem flechts deti genera teruggegeven, die hem ons
„ voor een' tijd ter leers had toevertrouwd . Hij zeif
• kan niet eene gezegd worden bet ]even to hebben
• verloren, daar hij bet ilechtere met bet betere ver• wisfeld heeft . Even min bedekt de aarde onze ge„ liefden : want de Hemel heeft hen tot zich opgeno• men .. Slechts een weinig tijds nog, en wij bevinden
• ons weder bij ben . Niet lang toch blijven wij ge• fcheiden. Ons ]even is niets anders dan eene bode• vaart naar eene gemeene herberg . Wij levenden be• vinden ons alien nog op den weg daarlieen : flcchts
• dit onderfcheid vindt er plaats , dat de cen werkelijk
• is aangekonien, de ander aan de dear nog klopt , en
„cn
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7, een derde hem naijit, om hem fpoedig in to halen .
• Een en hetzelfde doel wacht ons alien . Onze Belief• de moge dan ziinen we-, wat fpoediger hebben afge• legd, wij alien bewandelen denzelfden weg, en de-

•
•

zelfde herberg neemt ons alien in . S%Cchts Gene zaalc
moeten wij daarbii onder bet oog houden, dat wij

~, hem in oufchuld en zedelijkheid navolgen,om alzoo,

•

als regtfehapen kinderen in c 13 R I S T U S , in dezelf„ de rustplaats opgencmen to worden ." (B1 . aaS .)
Er is in een beroemd gefchrift van P L U T A R C H U S
ad Apollonium) cene geliikfoortige

(de Con%olatione

plaars , waarin , bijna op dezelfde wijze , bet leven met
eene reis naar een a) gemeen vaderla'nd vergeleken words
maar welk is dat vaderiand ? -- bii r. A S I L i u s de Hemel, bij P L U T A R C H U S misfchien -- en die leans flaat
of een eeuwige flaap
als twee tegen een - bet

Niet,

Gezegend Christendom!
Eene grappige drukfcut bebben wij gevc,nden, die
echter den zetter niet kwaliik to semen is . Op bl . 187
reg . a van ond . tlaat :
T O'S

P L U T 0's

hol,

lees :

PLA-

hol.

Tafereel der Omwenteling van Spaansch flmerikra , door
eenen Inivoner van Zuid-Amerika . Naar het Fransch .
Ifte Stuk . Te Middelburg, bij de Gebroeders Abrabams . 1817 . In gr . 8vo . 107 BI . f i-4- :

E

r is geen belangriiher fehouwfpel voor den wereld-

burger en menfchenvriend, dan eene Natie, die, niet
uit muitzucht, of weggefeept door herfenfchimmige

Theorien,

maar ter herwinning barer heiligile regten

op blijkbare onderdrukking, goed en bloed opzet, en
liever vrij wil fterven, dan in fchande en flavernij seven .
Dus was de optland der Zwitjers teen Oostcurijk, onzer Vaderen tegen Spanje, der Zweden onder c.U sT A A F w .& s iL tegen Deenemarken , en der Engeljehen
R 4
te-
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tegen JAK O s IL Dus is ook, gewis, de opfand der
inboorlingen van Zuid-lhnerika tegen hunne Spaanfche meesters,die hen twee Eeuwen lang in de kindschheid gehouden, hunne nijverheid door bet drukkendite monopolie verfl:ikt, en alle hunne vorderingen in
zedelijke en verftandelijke befchaving ondergehouden
hebben . Wanneer nu zulh een Volk, ter prooije aan
uitheemsch geweld en inwendige partijfchap , door bet
Moederland als 't ware aan zichzelve wordt overgelaten, dan treedt bet gewis -- zoo er natuurliike regten
beflaan -- in het natuurlijke regt van zelfverdediging,
zelfbehoud en zelfregering terug . En wanneer betMoederland, in plaats van dit befluit, voor bet oogenblik
genomen, althans ftilzw1jgend goed t, keuren, de volkplanters met vuur en zwaard vervolgt en, als Rebellen
behandelt , dan bekomt gewis dit Volk bet refit, om zich
onafhankelijk to verklaren . Zoo men dit ontkent, moet
men zichzelven gelijk blijven , den opftand onzer Vadexen wd •a ken, (die ook wettige onderdanen van Spanjo's
Koning waren) en den grooten w I L L E Pt D E N I met
den fchandnaam van tnuiteling brandmerken . Docli
welk Aederlander zou daartoe in Nat zijn?
Deze bedenkingen zijn de natuurlijke flohfom der lezing van bet thans aangekondigde boekje . Hetzelve is
in eenen vrijen , doch tevens zeer gematigden geest gefchreven, zonder declamatie of bitterheid bloote daadzaken vermeldende, wier waarheid door de egnvoudige, onopgefmukte voordragt gewaarborgd words . Het
is een der belangrijkfle geichriften, die tvij in langen
tijd over de gefchiedenis onzes tijds hebben gelezen .
De Schrijver is wel een Zuid-A;ucrikaan, -maar juist
daardoor ook in de gelegenheid, om de zaken, waarvan
hij oog- of oorgetuige kon zijn , naauwkeuriger to fchetfen . O f hij in Mexico , of Peru , of Nieuw - Granada,
of Venezuela, of aan de Plata-Rivier t' huis behoore,
wordt niet geweld ; maar hij verhaalt althans in bet
Engellche ituk, hetwclk wij gezien hebben, en waaruit
dit, naar eene Franfc%e vertaling,-firhijnt overgebragt
to
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to zijn) den opfiand in alle die gewesten . Het vertoont ons
tie lange verdrukking van Spaansch Amerika, na de verovering in de zestiende Eeuw : alle posten fchier aan inlroorlingen van Spanje gegeven ; den koophandel met vreemdelingen,
op ftraffe des doods, verboden ; bet reizen zelfs uit bet eene
naar bet andere gewest ontzegd, en dus de natuurlijkfte vrijheid verkracht . Het vertoont ons de enkele pogingen der lijdende Volken, vooral der Indianen, om zich in eenen natuurlijker toef}and to plaatfen ; hunne doorgaande trouw aan
bet Moederland, vooral bij de verweldiging van J O S E P U
B U O N A P A R T E, en in weerwil van deszelfs fchoonfchijnende beloften en aanfporingen tot opfland ; de noodzakelijkheid
voor de Volkplantingen, om in Spanje's verwarden toefhtnd
voor zichzelve to zorgen ; de verwerping hunter billijke voorflagen door de Caries ; de vijandelijkheden van dezen ; eindelijk de zending van M O R I L L O door F E R D I N A N D VII, die
alle hoop op' verzoening affneed, en den nog voortdurenden
Oorlog op leven en dood . Ziedaar de hoofdtrekken, die eersc
in 't algemeen gefchetst, en daarna meer in bijzonderheden,
ten aanzien der ouderfeheidene Provincien, uitgewerkt worden ; hetwelk echter wet eons aanleiding geeft tot berhalingen . Zoo wordt b . v . bet beleg van Carrhagena door m oR ILL O en de volgende gebeurtenisfen op bl . 53 -55 en op
bl . 97--99 vermeld . In een tweede en laatfle ftukje moeten
wij nog de gebeurtenisfen in Nieuw-Granada, Buenos-pyres,
Chili en Mexico vinden ; daar bet eerIte, behalve bet algemeene, flecllts over Penezuela loopt . Voor 't overige lezeu
wij met ijzing de gruwelen en wreedheden, waaraan zich de
Spanjaarden hebben fehuldig gemaakt, en die ons hunne verovering van die zelfde landflreken, gelijk, hunne Nederland.
fche Oorlogen, herinneren . Daar wij aan elken befchaafden
Lezer, die bet geluk, van order eene vrije, zachte en gematigde Regering to leven, wenscht to waarderen, en tevens
regt in to zien, voor VVelk een juk hem de heldenmoed zijner Vaderen bewaard heeft, de lezing van dit boekje ten
fterkfte aanbevelen ; zoo willen wij zijnen weetlust niet voor.
uitloopen door de opening van even belangrijke als ontzettende tooneelen, van heldenmoed, zelfopoffering en jammer
san de eene, van afzigtige wreedheid, trouweloosheid en
meineed aan de andere zijde . Een paar trekken moeten wij
echter vermelden, ter kenfchetfiug van den card dozes OorI: 5
logs .

t54

TAFEREEL DER OMWENTELING VAN SPAANSCH AMERIKA .

logs. Toen de Spanjaarden, Ira de herovering van Caraccas
door B o L I V A R in 1813, de Negers opruiden, om hunne
eigene Zuid-Amerikaanfche Ilam en geloofsgenooten to vermoorden, werd in eene ftreek van vier/ronderd mijlen geen
menfchelijk wezen gefpaard, en alles omgebragt, wat zich
niet bij hen wilde voegen . Van de vijfhonderd vierenzeventig
perfonen, als verdacht van misnoegdheid gevat, werden er
vij/honderd zonder form van proces doodgefchoten, (bl .
go, 91 ) Toen de Koningsgezinden op 25 Maart 1814 een
belangrijk Magazijn meenden to verrasfen, zond een jong
Oflicier,, van eene der aanzienlijklte Famili?n van Santo-&,
zijue foldaten weg, als alleen genoegzaam in Nat , bet Magaziju (zekerlijk van oorlogsbehoeften) to verdedigen, en fink,
toen de vijand er nu binnen was , den brand in bet kruid,
waardoor hij met den vijand verging . Is bet niet, of men
bier de daden van L E O N I D A S Of C L A ASS E N s leest ? (bl.
93 .) De bezetting van !Valencia wilde zich niet overgeven,
voordat, in eene plegtige mis, bij bet opheffen der hostie,
bet verdrag zou bezworen zijn, waarbij men haar beloofde
to fparen ; naauwelijks was dit gefchied, en de overgave gevolgd, of een aantal Officieren en foldaten der bezetting wend
ten dood gebragt, (bi . 96 .) Men moet echter beliennen, dat
ook B 0 L I V A R, in eenen aanval van woede, eens 8co krijgsgevangenen heeft doen om 't leven brengen ; doch naderhand
heeft hij plegtig verklaard , geenen Spanjaard, dan in den ftrijd,
to pollen van kant maken .
Dit boekje is Wet letterlijk bet oorfpronkeliike gevolgd,
maar heeft zich verfcheidene uitlatingen van Proclamation enz .
veroorloofd ; hetwelk wij , zoo bet dienen moet om den prijs
to verminderen en bet debiet meer algemeen to maken, niet
kunuen afkeuren .

Me-
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Memoria H I E R 0 N Y M I D E B o s c u, Inflituti Regii Belgici
quondam focii, rite celebrata in publico clasfis tertiae con .
fesfu a DAVIDE JACOBO VAN LENNEP, et Carmen de
inventae Typographiae laude x o s T E R o Harlemenfi potenter tandem asferta : atetore FI E R M A N N O B O S S C H A, ejusdem clasfis focio et h . a . praefide. Excudertwt Pieper ee
3 enbuur . 1817 . 4to . form . maj . pp . 7 1 f I - Io- :
Jiene est. Deze laatfle woorden van r) E B o s c x , en van de-

ze Gedachtenisviering, bleven ons na hec hooren en lezen van
dit fink lang bij . Het is on§ nog steeds levendig. Ja, zoo
leeft men wel, zoo fpreekt men wel, zoo fchrijft, zoo dich't
men wet. Gloria est umbra virtutfs . Eer en roem zij der
gedachtenisfe van den edelen D E B 0 S C H, wiens ziel zoo
wel, zoo zacht geflemd was, wiens kunde zoo groot, wiens
menfchenliefde zoo bijzonder, wiens godsvrucht zoo praktisch was ! Lof en dank zij ook den braven V A N L E N N E P r
fieread der Amflerdamfche Hoogefchool, die, gevoelig van
hart, vast in het vervullen zijner belofte, hoogst gelukkig
van fijl , D E B o S C 11 ZOO joist ccefchilderd heeft , en
die hem niet zoo wN had kunnen treffen, zoo niet die
zelfde indrukfels van ware humaniteit (in alle mogelijke
kracht van het woord) diep in zijn binnentle waren geprent
geweest ! - De Laudatus en Laudator mogen dan ook ten
voorbeelde zijn van anderen, opdat men de Letteren belchouwe, niet als enkel middelen om eeu fchat van geleerdheid to
verzamelen en to bergen, maar ook bijzonder als de ware
prikkels tot hetgeen goed en edel is, als de Incest zuivere
bronnen van fmaak, als toevlugt en troost in rampen en verliezen, met drin woord ass de ware fieraden en fleunfels van
can leven, nuttig voor zich en ar.deren, en zalig in de gevolgen .
Waariijk, het gaat ons als V A N LEN N E P ! Nu wij aan D E
B o s c H, zoo algemeen bemind , zoo to regt betreurd , weder
bepaald denken, is ons zijn verlies 21s gisteren. Neen waarlijk, hij was de man niet om fpoedig vergeten to worden!
Bet beeld van D E B o s c H is ons zoo levendig, dot ooze
Lezers , en ook V A N L E N N E P, wiens werk overwaardig is
door de uitvoQriger pen van een cerst Geleerde naar regt geroemd
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foelnd to worden, ons ten goede moecen houden, dat wij
ditmaal minder over bet werk, dan van hem, over wien het
haudelt, fpreken. Wij verbeelden ons, dat zulks thans niet
ontijdig is, daar men zeker nog meer D E B O S S C H E N heeft
in kunde en fmaak, dan wet in kleingevoeligheid van zichzelven en grootmoedigheid jegens anderen. Dikwijls vroegen
wij ons7elven af : War was er toch in D E B O s C H ZOO aanlokkend, dat alter harten tot zich trok? Was bet zijue geleerdheid? Neen . Was bet zijue gelukkige Latijnfche Mufe?
Ook dic niet zoo zeer . Was bet zijn roem, zijn gezag in hec
.algemeen, bij lieden van that en letteren, en in bet bijzon.
der als Curator der Leidfche Univerfiteit? Neen, dit nog
veel minder. Wat dan? Wij ancwoorden met ruimte : Zijne
blanke inborst, flille deugd, liefde om alien to helpen, bet
Het was dat oog,
zij die hem nabij of verre waren .
fchitterende van menschlievendheid, en fpiegel eener hemelfche revredenheid bij zichzelven . Het was dat treuren met
den treurenden, dat verblijden met den blijden, dat wdl zijn
met alien en voor alien . Hec was die openhartigheid, die
ftandvastigheid, zelfs bij fchijnbare zwakheid nit al tegroote
goedwilligheid , dat kinderlijke en ongekunflelde, dat enthufiasme voor al wat good, fchoon en loffelijk was, dat zuiver
blijven in eenen vuilen en befmetten tijd, die grootheid met
goedheid gepaard . Het was dat liefelijke geheel, nit edelaardigheid geboren, door letteren en deugd opgekweekt, en
door godsvrlucht ten einde, toe volgehouden onder pijn
en fmarc , toen her mihi bene est hem nog op de lippen en
bet aliis bene fit nog in bet harte wr,s . - Wij hopen op eene
Nederduitfche lofrede of levensgefchiedenis van dezen man,
waardig door meerderen regt gekend to worden .
De brave en kundige B O S S C 11 A deed zeer wdl , dat hij,
Pa bet uitfpreken der gedachtenisrede door VAN L E N N E P
bij deze zoo gepaste gelegenheid der eerfle openbare znting
van de derde klasfe van bet Koninkliik Nederlandsch lnltituut, bet gedicht over de handhaving van den roem van
uitvinder der Drukkunst to Haarlem, niet
K O s T E n , als
voorlas . Wij hebben bet nu met nitttekend veel genoegen
gelezen, en rekenen den Hoogleeraar, met zeer weinigen, onder de echte Latijnfche Dichters, waarop ons Vaderland-weleer zoo zeer roemde, en nog met red.en zich verheffen mag .
Jammer, dat dcze Dichters zoo Ichaarsch worden! Ylindere welvaart
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vaart gaf finds tang minder genoegelijke luim en flemnlin ,,
zoodac bet gevoelig hart zich niet meet zoo ruins en gemak .
kelijk bij ware vrienden ontlastte in warme vaderlandfche zangen . Bene fit PATRIAe LT n-1US1S!

Yrouwelijk Gemoed en frouwelijk Leven . In [Caraktertrekken,
Sehetjen en Opmerkingen . Door I R E D E R I K E II It E N .
BERG . Uit het Hoogduitsch . To ilmflerdam, bij J . van der
Hey. Ib17 . In gr . 8vo . 313 Bl.
Huisboek enz ., en Louize's genoegelijke uren
Bp et Godsdien/lig
heeft den waardigen

het Land,
E U R E N B ERG een aantal
vriendinnen en vrienden ook bier to lande bezorgd ; de Eerw.
V E R W E Y vond zich hierdoor ter vertaling van nog andere in
denzelfden geest gefchrevene werken van denzelfden man opgewekt, en terwiji hij eene verbeterde en vermeerderde uicgave van een vroeger en nitvoeriger gefchrift over bet, kayak .
ter en de beftemming der Vrouw wilde afwachten, geeft hij
dit tegenwoordig gefchrift, door den beroemden E W A L D ill
zijn Huwelijksleven naar waarde aangeprezen, en waarvan de
innerlijke waarde een voldoende waarborg is, dat bet ook onder ons druk gelezen worden en nut 1lichten zal . De eerfle
4fdeeling levert 13 fchetfen nit de Bijbelfche gefchiedenis .
M A R I A, de moeder van j z u s, geeft aanleiding tot de
teekening der lieftalige en gelukkige vrouw, en van bet vrori .
welijk berusten, her moederlijk gevoel, de moederlijke frnart,
en de moederlijke berisping ; S A L O M E tot eene fchets der
vrouwelij*e ijdelheid ; de Cananefche vrouw tot die van vrouwelijke zedigheid ; MARIA, de zuster van L A Z A R U S, tot
foortgelijke van vrouwelijke vereering, en zij en hare zuster
tot eene befchouwing van bekrompene en veredelde hiiisfelijkheid ; terwiji de boetvaardige zondares nit de Evangelien de
diepe aandoeningen des harten bij de vrouw teekenen doer .
Altos waar en voortreffelijk, nitlokkend, leerzaam, vol wetverdienden lof aan de fchoone fekfe , en, waar en zoo ass bet
behoort, teregtwijzing en berisping, nlaar op die wijze en in
lien coon, gelijk men eene bet :chaafde vrouw, met hoop op
goed gevolg, berispen mag . Echter bet Bijbelsch voorbeeld
is, naar bet ons voorkomt, bier en daar een weinig gedrongen ;
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gen ; maar kon dit ook wel anders, bit zoo korte karaktdt'trekken en berigten, als de gefebiedenis fechts aan ;}ipt? 17e
lweede Afdeeling geeft 7 vrij ontworpene teekeningen : vrou .
welijke neiging one zich mede to deelen, - vrouwelijke vrienL
fchap, - vrouwelijke vreugde, - de vrouw in bet ongeluk,
- gemeene en edele trotschlzeid der vrouw, - vrouwelijke
ligtzinnigheid, -- en de vrouw in de wereld. Tot eene kleine
proeve nemen wij nit de zes de teekening over, hetgeen de
Schrijver, daar hij van de natuurlijke ligtzinnigheid fpreekt,
(die hij in de woeste, de vlugtige, de vrolijkk, de onbezorgde,
de vedlrooide, de goedhartige en de kinderlijke onderfcheidt)
van de vrolijke ligtzinnigheid zegt :
„ In LOU I Z E's gemoed is bet Heeds lente en zonnefchijn ;
hieroM lacht de lente haar altijd ih bet bloemgewaad toe ; alJeen bet aanhoudend flechte weder, en bet gedurig zitten bij
de moeder, koint haar wat ongelegen . In alles bet liefelijke
en bevallige to zien, bet norfche en onbehagelijke to behan.
delen, alsof bet enkol in de verbeelding be(tonde, zich overal
in bet fchoone en goede to verheugen, en niets ongenoten
to laten, wat bet leven aangenaam maakt, dit is hare levenswijsheid ; maar zij wit niet weten, dat dit eerie bijzondere
wijsheid is . Overal vindt zij voedfel voor hare vreugde,
zonder hetzelve op to zoeken ; de verbeelding doet bet ontbrekende daarbij .
„ Zij leeft voor bet oogenblik ; bet valt haar niet in, dat
hetzeive hare vreugde medeneemt, of zij verwacht, dat bet
volgende oogenblik wel weder lets nieuws aanbrengen zal .
Zij maakt er geen werk van, om zuinig to wezen in hare
vermaken, en lets voor bet vervolg to fparen, oni er zoo
veel to langduriger genot van to hebben ; echter gevoelt zij
zich ook niet in de verzoeking, otn paai en perk to overfchrijden, waardoor bet vermaak zicbzelf bederft, en in bittere fmart verandert . De onfcbuld waakt over hare vreugde ;
zij kent geene woeste, dolle, luidruchtige vreugde ; zij heeft
geen denkbeeld, dat in bet vermaak icts onzedelijks kan zijn,
omdat er in bet hare niets van then card geweest is . Er is
Met veel noodig om haar vermaak to verfchaffen, dewijl zij
gevoel voor hetzelve heeft ; eene bloem, een bilk op den
blaauweu heinel of op bet bonte veld, bet ontmoeten van
een geliefd mensch kan haar verrukken : als zij eerie kleioigbeid ontvangt, als zich een nieuw tooneel voor bare zinnen
op .
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opdoet, jubelt alles luide in hare ziel . Elke gedachte, ieaer
beeld van hare verbeelding is een kind der vreugde ; elke ge-awaarwording wordt een lied, elke beweging een vrolijke
daps ; zij kan echter ook flil en tevens opgeruimd zijn, maar
Diet lang .
,, Zij heeft nog niet veel anders gedaan, dan hetgene haar
inviel en wat zij gaarne deed, en dit was ze!den berispelijk .
Zich eerst long to bedenken, eer men lets doet, de daad
naauwkeurig naar regels of to meten, en to bedenken, wat er
wel nit zou kunnen voortkomen, dat noemt zij grillen en
kuren to hebben . Oude wijze lieden fcbudden we[ eens bet
hoofd over hetgene, dat zij doet, en krijten bet voor kinderachtig uic ; maar guile menfchen zien bet gaarne, en houden daarom veel van haar, en zij bekommert zich weinig,
war de ouderwetfche vrouwtjes zeggen . Zij hondt niet van
ernst, niet omdat zij deszelfs beoordeeling en berisping
fchuwt, maar omdat zij geene donkere gezigten duiden kan .
Op haar gelaat fchittert altijd de glans der vreugde, en war
zij komt, brengt zij dezelve met zich ; door openen zich aile harten, en alle oogen flaan helder. Men moet niet van
baar eirchen, dat zij zich de menfchelijke ellende flerk zal
aantrekken ; intusfchen helpt zij , waar zij kan. Nog is alles niet ontwaakt, wat in haar gemoed ligt ; nog zijn haar
de ondervindingen onbekend, welke bet menfchclijke hart diep
kunnen kwetfen. Mogt ook dAn, wanneer alles eens in bet
voile leven float, de vreugde en vrolijkheid Diet van haar
wijken! Zij zal haar binnenfte ligt voor de liefde openen,
omdat zij daarin eenen hemel meent to zien ; hierom zal zij
ligt door dezelve bedrogen en van haren vrede beroofd worden."
,, Welke zijn echter de middelen, waardoor men malten
kan, dat de vrouwelijke ligtzinnigheid onfchuldig blijve, en
dat zij de gevaren, die haar bedreigen, ontwijke? Alleen
door aan to kweeken, hetgene de natuur zelve daarregen beilemd en aangeboden heeft, door d ;ugd, godsdienst en liefde," enz .
De man en de jongeling mogen door alle deze fchetfen
leeren bet vrouwelijk guede opmerken, waarderen, uitlokken
en leiden : de vrouw en bet meisje zullen door dezelve op .
merkzaamheid op en echte vvaardering van haarzelve opdoen,
en zich krachtig voelen opgewekt tot verbetering en veredeling. Beiden zijn den Schrijver en Vertaler dank fchuldig .
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Herman van Lobeneck, of Levenjbekentenisfen van eenen Man,
Uit het Hoogduitsch .
III Deelen . Te Leyden, bij L .
Herdingh en Zoon . 1817- In gr . 8vo . Te zamen 717 Bl,
f 7
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E en Roman van bet uiterfle belang, zoo

wel ten aanzien
van hec thema, 't geen hij bewerkt, als ten opzigte van de
karakters, waarvan hij cene zeer merkwaardige galerij oplevert, en eindelijk befchouwd als fchets der menfehelijke harts .
togten en afdwalingen des gevoels, en hoe tie eene misdaad de
andere voortbrengt . De hoofdperfonen in denzelven zijn s
HERMAN, zoon van den Vrijheer HANS WOLF VAN LOB E N E C K , tot omtrent zijn achtciende jaar in landelijken adelin en tot braafheid opgevoed . A N T O N : I A,
trots, maar ookn
zijne, zijnen rijken oom op deszelfs fterfbed aangehuwde,
jeugdige tante, wonende in de Refidentie. R I A N C0 tr R,
een Hoveling, Franschman naar zijnen naam, maar ook naar
zijne beginfels, inzonderheid omtrent vrouwelijke dougd .
C L`E M E N TINE VAN M E E R F E L D, eene Freule, voormaals
door den Vorst ten vat gebragt, en thans opgewonden tot
eene zeldzame hoogheid en vastheid van karakter, en verfmading van alien harcstogr . J O H A N N A, de dochter van WE.
n E R, den Ambtman van den ouden VAN L O B E N E C K .
L I D D L E T O N, een Lord , die ten fteifel heeft : bet Godde.
lijke in den mensch is onder alle menfchen verdeeld ; bet geheel der menschheid is een ideaal , hetwelk wij flechts in bare gezamenlijkheid kunnen verwezenlijkt vinden : een edel
man . Eindelijk o R A T I o, een Italiaansch Schilder, die, door
eene beminde , fchoone vrouw meenende bedrogen tezijn, al bet
fchoone fechts als denkbeeidig, -.its fchepfel der kunst be=
fchouwt, maar bet wezenlijk beftaan daarvan volflrekt ontkent . Benevens deze hoofdperfonen komen nog een aantat
nevenperfonen ten tooneele, maar volflrekt geen, zonder een
beduidend karakter .
Eenige gedachten, die als porismata nit de gefchiedenis
moeten worden afgeleid, en waarop wij inzonderheid jeugdi .
ge Lezers wel verzoeken acht to flaan, zijn door eene curf1jve letter der opmerkinge aanbevolen . HERMAN, verliefd
geraakt Op J O H A N N A, wordt door A N T O N I A naar de Refidentie afgehaald, door haar en onder hare leiding onderwezen
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zeu en geheel gevormd . De eenvoudige Landjonker wordt
dus bier een geheel ander wezen . Had ondertusfchen zijn
gevoelig hart reeds op bet land behoeften ondervonden, ont
wier voldoening bet zich nan J O H A N N A hechtte ; to midden
van alle genietingen der Refidentie, en terwijl hij zelf in alle
fchoone kunflen ervaren was, ontwaakte dat gevoel met ver .
dubbelde kracht, maar als geheel zuiver, zich vestigende op
de deugd, als de hoogfte fchoonheid, aan wie hij , voor bet
borstbeeld van SOS R A T E S , met tranen, eeuwige hulde
zweert : maar A N T O N I A, zijne leermeesteres en zustetlijke
vriendin, is hem bet verperfoonlijkt ideaal dezer •d eugd, en
hij bemint haar in deze betrekking met een ontzag, hetwelk
bet onbefmette hart altijd voor de rein geacbte vrouw, in .
zonderheid voor de befchaafde, voedt . Nadat R I A N C O tJ R,
echter, op eene echt duivelfche manier, die niet wel meesterlijker bad gefchetst kunnen worden dale bier gefchiedt, bet
geloof aan vrouwelij ke deugd uit de ziel van HERMAN had
verdelgd, de onreine drift ontfloken, en dit door de verwoesting van bet paradijs, waarin deze leefde, was gevolgd, noemt
hij de oogenblikken van zijnen val oogenblikken van bedwet .
ming, en voegt er bij : ach! waarom wag ik Wet zeggen :
eogenblikken vol zaligheid der liefde I
De algemeen leerrijke zijde des Romans beflaat nn daarin,
dat H E R M A N , van bet eerlte oogenblik der verzaakte onfchuld af, van misdaad tot misdaad vervalt ; en zulks telkens
door eerie onbegrijpelijke blindheid, die hij wel had kunnen
voorkomen, wanneer hij , van den beginne af, anderen minder en zichzelven om zijne zwakheid meet befchuldigd hadde. Is 't hem nu klaar en bewezen, dat vrouwelijke deugd
niets is ; wordt hem door o R A T r o de vrijdom van zinnelijke gewaarwordingen fmakelijk ; Ieidt bij uit SI n I) L ET 0 N'S
redenering gevolgtrekkingen af, die hem verontfchuldigen, en
211e fchuld der verleiding Op A N T O N I A werpen : op eel e
trotfche en onwaardige wijze verwijt hij deze vrouww, dat
zij zijn onfchuldsparadijs heeft verwoest, en levert den Lezer tooneelen op, die Rec . onderfcheidene mien reeds gelezen heeft, maar nog simmer zonder de uiterile aandoening .
Dit blad, ondertusfchen, wordt weldra omgekeerd . CLEMENTINE VAN MEERFELD, onder den naam van VAN
L E S SEND IJ L , is in de Refidentie nangekomen . De Vorst
wil haar gaarne aan den eenen of anderen uithuwen . H E RMAN
$
B OESBESCH . I8I8 . N O . 6 .
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boort van haar, words begeerig •o m haar to leeren keanten, geiijk dit ook, door toedoen van eenen Opperkamer .
beer als koppelaar, gefchiedt, en, tneenende in bur bet ideaal
vnn vrouwelijke deugd gevonden to hebben, biedt hij, die er
zich veel op that voorftaan , dat bij zoo den bartstogt verftnaadde, haar, die hij Diet beminde, zijne hand aan, en
*ordt aangenomed. In een gefprek, echter, waarin hij wederom zioh wil zuiveren, krijgt bet mannelijk geflacht, ten
aanzien van deszelfs gedrag omtrent her vrouwelijke, van
CLEMENTINE zoo zakelijk en naar waarheid de voile laag,
(lat HERMAN onmiddellij k naar huis gut, en ANTONIA
als 't ware om vergeving vraagt . Deze vertrekt naar haar
landgoed, en HERMAN trouwt met C L E M E N'+_' INE . On .
derrigt, echter, was er met deze van de zaak zij, is hij,
haar zijne meening, andermaal bedrogen, en vindt, waar hij
reine vrouwelijke grootheid had vooronderfteld to zullen aantreffen, Diets dan wellustige begeerte . De bruidsnacht words
gefleten in onaangenaam onderhoud ; tegen den morgen verlaat HERMAN zijne vrouw, en tegen den middag gnat hij
den ('pperkamerheer verworgen .
Dit gedrag veroorzaakte hem bannisfement op een van zijne, hem door den Vorst gefehonkene, landgoederen . WE11 E R had met zijne dochter bet landgoed van den ouden V A N
L 6 B E N E C K verlaten ; en n E R M A N, buiten de grenzen gekomen, ontdekt j o H ANN A, welke bij eenen neef van haar,
die bier eene pacbthoeve had, woonde . De ongeloovige aan
vrouwelijke onfchuld, de ijverige leerling van eenen R I A Nc o u p, geworden, vat bet opzec, J O H A N N A to verleiden .
Hiertoe, echter, Dog Wet duivel genoeg, befluit hij, haar, to
trouwen, en met haar in eenen afgelegen' hoek der wereld
zich to verbergen . Dit befluit wordt uitgevoerd ; en n E R1\iAN is in ftaat, de ontzetteude aanfpraak aan to hooren van
den Predikant, j O H ANN A's oudoom, „ eenen man van middelbare grootte, van bij de negentig jaar, met wit haar en
vonkelende blaauwe oogen, fchier hevig in elite beweging,
en evenwel ernflig - en wiens woorden en blikken onver •
fchrokken nit to houden, eene groote mate van verdorvenIleid of van reinheid des gewetens vereischte," en op de
vragen, of bet zijn vaste, welbeproefde wil was, deze door
hem verkozene bruid, ook zonder en tegen den wil zijner
ouderen, ter gemalinne to newen, en of hij bereid en in ftaat
was
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was to Zweren, dat hij buiten deze zijne bruid met geene
vrouw verbonden was noch verbonden zijn wilde? ja to
zeggen .
Hij vertrekt met deze zijne tweede vrouw near Zwitfer+
land, koopt een landgoed in een afgelegen oord, krijgt twee
kinderen bij haar, en leeft eenigen tijd zees gelukkig . Maar
CLEMENTINE had ook bier hare fpionnen ea werktulgen,
waaronder M A D E L s H E 1 M, de bezitter van een naburig lau dgoed . Door dezen gelukt bet, HERMAN, wiens luimen
reeds federt eenigen tijd niet meer gedeugd hadden, verdenking tegen J o H A N N A's voormalige deugd in to boezemen,
en, terwiji niets hem terughoudt die vijandige ingevingen to
gelooven, verlaat hij haar en zijne kinderen . Er behoort veel
vastheid of koelheid toe, om de tooneelen bij deze gelegenheid en de brieven van J O II A N N A in 8dns door to lzen.
Onderweg in de herberg ontmoet hij R I A N C o U R, die door
CLEMENTINE was afgezonden om hem terug to brengen,
ontdekt bet bedrog, fpringt, om to ontvlugten, bet veufler
uit, words door roovers uitgefchud, komt in een bedelpalc
zijne vrouw
op zijn landgoed in Zwitferland terug, maar
en kinderen waren ontvoerd, van welke zaak II E R T L 1, een
hem beminnende boer, hem een zieldoorborend verhaal doer.
- Als marskramer wandelt hij Zwitferland, ,Beijeren enz,
door, om haar to zoeken ; doch to vergeefs. Aangekomen is
den vaderlijken burg, vindt hij zijne ouders geflorven, valt
op derzelver graf in onmagt, wordt ontdekt, en flort in eene
hevi :;e ziekte. - Hert1eld en een affchuw alter menfchen,
zoe(.t hij verllronijing en rust, maar vindt ze niet . Hij laat
de taderiijke bosfcheu en gronden berfcheppeu naar zijn Zwitb
fersch verblijf, een huis beuwen gelijk hij ak'aar bewoond
had, en vervaardigt eene fchilderij , voorilellende zijne vrouw
en kinderen, in welker aanfchouwen hij, als 'c ware, vergoeding zocbt voor bq„tgeen hij miste . Omgang gezocht en
verkregen hebbende met cenige woeste Edellieden in zijne
nabuurfchap, zoekt hij afleiding in jags en dronkenfchap, tot
dat ANT O N I A hem in zijnen burg verfchijnt . - Een tweede
porismq had hij reeds zelf Pit zijne gefchiedenis afgeleid : ,fir
is, buiten tivijfel, eene zielsgefleldheid, die, van lotgevallen
en betrekkingen onafhankelijk, in haar wezen onveranderlijk
vast/laat, en daarom de eenigfle is, die den naam van menfchelijkheid, of', wal hetzelfde-is, van deugd, verdient . Maar
hoe
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hoe Lang en moeijelijk is de fchool, waarin &en haar vex,
krijgt!
A N T O N I A verhaalt ann H E R M A N hare gefchiedenis, waarin zij geenszins its onfchuldig verfchijnt, maar bekent, door
eenen Prins ten vat gebragt, ets daarop van hem verlaten to
zijn ; waarvoor zij had yoorgenomen, zich door coquatterie
aan bet geheete mannelijke geflacht to wreken, en zelve vrij
to blijven . HERMAN was de eerfte geweest, then zij waarlijk bemind en niet getracht had to verleiden, en had de be .
tere aandoeningen weder in haar opgewekt . ANT o N I A treks
bij deze gelegenheid eene derde les uit de gefchiedenis van
haar en II E R M A N : De verderfelijke verdeeldheid tusfchen datgeen, wat de mensch wenscht en datgeen wat hij Reefs, kan
hij flechts daardoor wegnemen, dat hij het geluk Diet zoekt,
en zijne krachten alleen daartoe befleedt ox het waardig to
worden. H E R M A N wil weder met haar . Zij ftemt daarin
fchijnbaar toe, maar vertrekc 's nachts in flute, en Iaat eenen
brief achter, waarin zij, nevens heerlijke vermaningen, ook
Dog deze flelling in bedenking geeft : In het algemeen, welk
een duel zou deze firenge, met zoo vele ernflige tuchtigingen
verbondene, fchool kunnen hebben, wanneer zij ons Diet boven .
den invloed van zinnelijke aandoeningen tot eene vrijere werkzaamheid verhief? Wij kunnen ons niet wedrhouden, de korte uicbreiding dezer flelling mede to deelen . ,, Het hart moet
deszelfs eeuwigheid niet in deszelfs wenfehen, niet in bet
bezit van bet dierbaarfte , maar in de reinheid van deszelfs
wil viuden. De eerfle kinderlijke onfchuld is als een los gebouw zonder grond en duurzaamheid ; ilechcs bet modal van
datgeen, wat ooze eigen vrije kracht als een onvergankelijlt
werk daarnaar moet vormen . De genoegens, welke bet coevat fchenkc, zijn flechts de vergankelijke getuigen eener betere zaligheid, die beftemd zijn om ons aan to fporen, dal
wij dieper graven zulten naar de fchatten, die in onze eigen
natuur verbongen liggen . De tegenftand , welken wij ontmoeten, vaak met fmarten verbonden, die ons onverdragelijk
fchijnen, - deze tegenfland moet flechts dienen, om de
ffuimerende krachten in ons op to wekken en ons tot infpanningen nan to fporen, tot weltce wij ons onder een gertist
genot niet in float rekenden, en zonder floring ook Diet in
Stoat geweest zouden zijn ."
(Het overige hierna .)
Ju-
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Julius en Gustaaf, of de edele Vlugtelingen ; een oorfpronkelijk
Hollandsch Verhaal, ten vervolge op Lodewijk Herder, of de
Cevaren eener al to groote Cevoeligheid . Door A . J . D o NR E R, m . M z . II Deelen . Te Zutphen, bij H . C . A. Thieme . In gr . 8vo . 542 131- f 4-6- :

Ook op zichzelve en zonder de kennis met Lodewijk Her
der, aan wiens gefchiedenis echter en betrekkingen de berinnering bier gedurig en van zelve words opgewekt, is dit ver .
hsal verllaanbaar en onderhoudend, en bet overtreft, dunkt
ons, then vroegeren roman van dezen Hojlandfchen fchrijver .
Her tooneel der gefchiedenis is wederom Sommelsdijk, en a1les Hollandsch en huisfelijk ; her is trouwens de gefchiedenis
der nu gehuwde vroegere vrienden, of liever van hunne kin .
deren . Julius is een noon van Ds . Klarenbeek en Masje, en
Gustaaf de eenige zoon van Herder en zijne Betfy . Zeer
loopen deze kinderen en jongelingen fen eindelijk gelukkig gehuwde mannen uiteen, maar zij wedijveren in deugd en edelmoedigheid , en werden at vroeg en bleven aanhoudend de
warmfle vrienden . Beiden op hetzelfde (engelachtige, dit
fpreekt van zelve!) meisje verliefd, deed dit Julius de beenen opnemen, opdat zijn vriend bet meisje krijgen mogt ;
maar Gustaaf, niet lui, zet hem na, hoewel hij bet gekkelijk
genoeg aanlegt om zijn verblijf uit to vorfchen . Julius is
op alles gevat en knap bij de hand ; gelijk vooral ook blijkc,
dear de beide vrienden hunnen vriend en leermeester zijne
Dit laatlle was gereeds lung verlorene geliefde terugbrengen .
lukkig, daar juist door haar, en door haar alleen, de eindelijke
toeltemming des hoogstaanzienlijken grootvaders tot bet huwe .
lijk van her ftraks gezegd engeltje met een' der jongelingen
to dwingen was . En even gelukkig had Gustaaf eene zeer beminneiijke zuster, die aan Julius zijne opoffering voor den
broeder vergoeden kon, en dic oek gaarne wilde . Zoodar
zich geheel bet belangrijk geval eindelijk bij uitnemendheid
fchiks .
Daar is line grondJlof; maar zij vertoont zich in verfclaii.
lende vormen . Daar is din licht ; maar het breekt in onderfcheidene kleuren . Daar is dine deugd ; maar zij kleedt zich
in verfchillende geffblten. Onder welke ge/lalte it de zuives jle f
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Dir is bet motto ; maar de beantwoording der moe4jelijke
vraag blijfc wet onbeflist aan bet einde . Het bedenken van
dic vraagfluk is echter heilzaam, en juist die verfehillende
vormen, kleuren en gefalten veraangenamen bet gezellige le,
wen ; men merke op, waardere de grondfof, het licht, de
deugd, en dwinge zich maar in geene ons onnaruurlijke vreemde geilalten in . - De roman; is goed gefchreven, onderhouderd, gedurig leerzaam, en geeft ook den opvoeder, den,
oordeelkundigen namelik, eu die niet blindelings alien opvolgt, zeer nuttige wenken ; gelijk bet ook aan voor de zamenleving bruikbare wenken van menfchenkennis niet ontbreekr. Bijzordar bevalt ons Evers, de gouverneur der jonge
lieden, of liever de huisvriend en vertrouwde hunner ouderen. ?/lair als een hors d'oeuvre befchouwen wij hier de zijdelingfche teregtwijzing der gewone meetling over bet Pelagianismus, en deszelf's min of meer onbewimpelde verdediging ; en vooral heeft ons de invoering van den zoo hoogst
regtzinnig Gereformeerd geachten en bij uitflek •onwetenden
lompep predikant in eenew der Overijsfelfche fieden, V A N D E R
-R AK, mishaagd ; en zulks iii eenen tijd, waarin zeodanige
VAN D ER H A K's (indien er nog hier of daar een fchnilen
inogt) bij dat aanzienlijk kerkgenootfchap alter uicvaagfel
zijn, waarin voor zoodanig examen, als Evers ondergaan
moest, geene vrees is, even weinig als daarvoor, dat men
den Latijnfchen fchooljongen tot bet prediken dwingt ; gelijk
ook zeker geen der Haarlemfche predikanten, ouden of nieu .
wen, bet in 'c hoofd zoo krijgen , eenen gedropenen proponent, die her vroeger blik/lagers ambacht wederom had opgevat, bet eerlijk brood to betwisten, en ook wet pen blikflager aldaar eenen bekwamen knechr, (al ware hij dan ook
zoo wat Pelagiaansch, en daarom van zijnen wader verftooten) op domine's zeggen, dat hij de zonde tegan den heiligen Geesl begaan had, zoo maar dadelijk zou wegzenden ;
terwijl wij ook meenen, dat wel geen verflandig en echt .
Remonflrantsch beer bet onznogelijk zal hoirden s ;in gene of
andere aanzienlijke flad oozes vaderlands (waar euket Gereformeerde predikanten zijn) de kerk re bezoeken . Maar tie zaak
daargelateu, alsmede bet belagchelijkee van bet -,in 't wilde
roudflaan met de bullepees, zonder op to inerken, dat e ;
nieunand meer is, dieu . men treffen kan, en bet onmenschkundige en onbroedertijke van cle oude veede- (niet to vergoelij-
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lijken door voorbeelden van eene andere foort van predikan .
ten, die dan toch wet net meer zuiver in de leer, of algeIpeen zoo geacht zijn, voor bet minst een weinig tot bet
Pelagianismus neigen) waartoe dienen zoodanige aanllootelijkheden thans? en waar voegen zij minder, dan in eenen roman? Of is bet misfchien den vervaardiger van deze foort
van gefchriften onaangenaam, dat de Gereformeerde geestelijkheld bier to lande thans niet meer, zoo als wet voorheen,
bet lezen van goede romans zoo zeer ontraadt en voor gevaariijk houdt? -- Nitinsur in vetitum .
Maar neen! wij
houden den fchrijver van dit werk onvatbasr voor eene zoo
verachtelijke fpeculatie.

H E N D R I R STILLING 'S Ouderdom . Ben e ware Gefchiede,
nis . Uit bet Itloogduitsch. Te Amflerdam, bij J . C . Sepp
en Zoon . 1817 .

In kl. 8vo . 1513 Bl- f

I - Lo.- :

Deze kleine bijdrage is een aangenaam gefchenk nog voor de
bezitters der vroegere levensberigten van den Doctor en Geheimen Hofraad JOHAN HEINRICH JUNG, gezegd STiLL I N G i hoewel wij bier weinig meer dan een pair bladen vat
zijne eigene hand ontvangen . Hij begon zijuen Ouderdom voor
bet publiek to fchrijven in zijn zeven-en-zeventigile leveusjaar ; maar ligchaams2wakte vooral ook verhinderde hen, de .
ze gefchiedenis verder voort to zesten dan tot in bet jaar
1805 . Hij verbood, die gefchiedenis verder to voitgoijes ; het
is ook niet mogelijk, zeggen zijne Icinderen . : dat kan We.
mand van ons alien doen, (zegt zij ne dochter CAROLINA ;)
hij alleen kon in lien kinderlijken toon voortJchrijven, en hij
alleen met kinderlijke oigdn de Goddelijke leidingen doorzien ;
ik althans kan d4artoe niets bijdragen . De geheele gefchiedenis zijnes ouderdotns ligt, dlt in een fchoon hemelsch tafereel, geheelenal voor mijn inwendig oog ; maar wil ik hetzelve
nader treden , om er lets tilt to negen, dan vloeit bet als in
een geheel to zamen , en ik trek mijzelve eerbiedvol terug .
Echter geven zijne kinderen nog lets : 's mans kleinzoon, w .
s C H W ART Z , Dr . der Philof. en Candid. der Thegl. , deelr
ons belangrijke berigten mede van s mans einde, cn begint
dit verhaal met den aanvang van Ihi6, toen hij begon to
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verzwakken, en bet befchrijven van zijnen ouderdoni flakes
Inoest ; en Dr. F . H . C . S C H W A R T Z , 's mans behuwdzoon,
geeft, uit naam ook der overige kinderen, in eene Narede,
nog eene en andere bijzonderheid, en vermeldt vooral nog
veel van bet godsdienflig karakcer van den waarden overledenen , in wien Christus eene geffalte bekomen had. De Heer
CHRISTI A A N S E P P J A N S z . , die deze flukjes vertaalde,
deelt in bet Voorberigt nog iets mede, van godvruchtigen in .
;loud, nit zijne briefwisfeling met den beroemden eerwaardi .
gen grijsaard, waerin men JUNG STILLING proeven kan, en
vereert zijne nagedaehtenis met eene hartelijke Hulde aan bem
in dichtmaat . Ook voegde )hij hierbij bet verhaal van J . L.
E W A L D omtrent bet afflerven van STILLING en diens Eehtgenoote, letterlijk, en met onze vergunning, overgenomen sit
bet Mengeiwerk van onze Letteroefeningen, No . 13 van bet
vorig jaar, en befluit eindelijk alles met eene vrije en goede
Ifavolging van bet Lijkvers op den zaliggn, door den Heer
S CH OE N E N, Pred. to Nurnberg . Gelijk wij zeiden, alley Is
welkom bij die velen ook onder ons, bij welken de gedachw
teeis van dten regtvaardigen nog Lang in -zegening zal blijven,
en 'blj= welkeit ook een aantal zijner godvruchtige fchriften
(wat men ook in dezelve anders verlangen mogt) nog dagelijks zeer veel goeds kunnen flichten, en ook werkelijk rich•
ten .

Onderrigt omtrent het Bidden, door JAN VAN E'Y K , Predikant to Loosduinen . Te ~4mfferdam, bij A . B . Saakes . 1817 .
In gr. 8vo. I6o Bl. f :- I4- :

Dit leerzaam ,

verflandig, f}ichtelijk en alzoo zeer nuttig
boekje wilen wij vele lezers wenfchen ; bet voldoet alle.
zips aan bet oogmerk, en voorziet in eene vrij algemeene
behoefte . Het is treurig, maar waar, dat Diet alleen bij velen in de hoogere flanden bet gebed kwalljk begrepen, weinig geacbt, en bijna in bet geheel nieF gebezigd wordt ; bij
velen in den middel- en in de mindere tianden werd bet van
langzamerhand en hoe langer hoe meer even zoo ; en wij
fchromen Diet to zeggen, dat altijd met bet gebed ook bet
Christendom in onbruik en in bet vergeetboek komt . Het zal
flu

1.

VAN E Y It, Oi1DERRIGT OaaTREN'T NET BIDDEN .

264

mt maar de vraag zijn , hoe dit boekje zijne lezers vindt ,; ea
wel de zoodanigen, als bet bijzonder behoeven . Maar wij
kennen toch nog menig huisgezin, en menige aanzierdijke vrouw
vooral, waar gemoedelijke godsvrucht nog in hooge achting
is, en die nit dit onderrigt herinneringen en aandrang opzamelen kunnen, welke, bij de wijze behartiging, die wij de zoodanigen toevertrouwen , bet goede opwekken en verflerken
moeten in de onderfcheidene betrekkingen en bij bet aanko .
mend geflae#t . De Leeraar van den Godsdienst make dit
boekje dan bekend ; bij bevele bet de huisgezinnen en zijne
kweekelingen aan, en voor zichzelven vindt hij er mettigen
vruchtbaren wenk in, die hij op den leerfloel , maar voorai
in den omgang, kan behartigen ; terwijl er aangaande den pligt
en bet hoe des gebeds wel weinig is, dat bier voor bet minst
niet wordt aangeroerd, en de verflandige, al mogt hij bier
en daar nog lets anders verlangen of opvatten, overal tot
nadenken aanleiding krijgt, en zich den kundigen en braven
VAN EYE dank verfehuldigd voelt .
Eigenlijk is bet boekje geheel voor eene flichtelijke en onderrigtende volkslecttlur
bellemd, en de toon is eenvoudig, verilandig en hartelijk .
Behalve de inleiding, bevat bet werkje 8 hoofdilukken : I)
over bet refit begrip, dat wij van bet bidden moeten hebben ;
S) over de noodzakelijkheid van bet bidden ; 3) over de
nuttigheid van, en 4) de wijze, hoe men bidden moet ; 5)
over de voorwerpen, en 6) over den tijd en de plants van
bet bidden ; 7) eenige bijzonderheden, tot bet onderwerp betrekkelijk ; en 8) over eenige gebreken, en middelen ter verbetering. - Hij , die belang in bet onderwerp flelt, of leeren
wil daarin belang to flellen, en bij Mien ons gevoelen iets
afdoet, neme dit boekje in banden .

Het Leven van .nexus, voor Kinderen ; door w . BEE K H v I S ,
in ]even Predikant to Carijp, in Vriesland. Met eerie Poorrede van 1 . HER I N G A, E L I Z A'S Z ., Hoogleeraar to Utrecht . Met eene Kaart . Te flrnflerdam, bij J. ten Brink,
Gerritsz . IS 17- In kl. 8vo . 324 Bl. f I .Io- :

De verdienflelijke opfleller van dit

Leven van Jeans had herzelve in handfchrift nagelaten, en door de zorg van anderep
iF
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is bet in drulc gekomen . Daar echter dit beladgrijk ouder
werp zoo veelvuldig behandeld is, zou bet zeker voor een
werkje van dien aard moeijelijk zijn om aftrek to verwerven,
ware bet niet, dat de Hoogleeraar H E R I N G A bet waardig
geacht had, hot door eene voorrede van zijne hard nan to
prijzen. Hierdoor words bet godsdientlig publiek oplettend
gemaakt op deszelfs voortreffelijkheid, die vervolgens geene
eanprij .zing van buiten zal bevonden worden to belloeven . De
manier van voortlellen is zoo duidelijk, de toon zoo vaderlijk onderwijzend, en bet verhaai niet korte vermaningen zoo
wdl doormengd, terwiji de vragen der kinderen gelegenheid
gevnomdenodigeophldering open aturlijkewij
ze er in to vlechten, dat wij niet twijfelen aan den ruimen
aftrek, dien wij, om bet zedelijk belang van Nederlands
jeugd, aan hetzelve ook hartelijk toewenfchen .

De Gefchiedenis van William Black, de Schoorfleenveger. Door
den Weleerw. Dr. C A L AMY . Uit het Engelsch . Te Rotter.
dam, bij N.. Cornea . 1817 . In ki. $vo . 26 BI. f :-2De Gefchiedenis van .Tnathan, de Baggerman . Door en bij
denzelfden . 4o BI. f : - 2 -

Deze boekjes hebben de opwekking en bevordering van bet
godsdientlig gevoel hij de behoeftige volksklasle ten doel,
en verdienen de opwerking der zoodanigen, die ook bier to
lande door de uitdeeling van deze foort van gefchriften nttt
wenfchen to doen . En Black, en Jonathan, zijn beide Ipen .
fchen, welker opvoeding verwaarloosd was, maar die, hoe
onbefchaafd en onkundig ook, voorbeelden geworden zijn
van opregte godsvrucht, en wel, zoo als wij dit bier lezen,
op eene zeer cenvoudige wijze, zonder zoogenoemde won_
deren of dweepzucht . Mogten zij velen buns gelijken ook
in ons vaderland vinden, en velen daartoe opwekken!

VERHALEN VOOR DE NEDERLANDSCUE JEUGD .

Yerhalen voor de Nederlandfche Jeugd, ter fchuwing van gevaar en ongeluk bij Kinder fpelen . Een Leesboek voor Stadssn Dorpfcholen .

Te Zutphen, bij W . C . Wansleven .

In

ki. 8vo. 75 Bl. f :-4- :

P

it boekje beheist allerlei waarfchuwende voorbeelden, om
de jeugd voorzigtigheid bij hare fpelen to leeren, zonder dat
ecliter de Schrijver bet nut der kinderlijke ligchaamsoefeningen ontkent . Wij vinden zijn plan zeer. goed . Het boekje
voldoet ook in den fl:ijl en in de voordragt zeer wel. De
oud-Nederlandfche letter is gekozen, omdat er geene goede
kinderboekjes, met die letter gedrukt, aanwezig zijn, en du ;
de kinderen daarin onkundig blijven . Bij de !ezing van bet
vijfde verhaal, ,, van bet fpelen met vuur," hadden wij geenen zin aan dat filozoferen met Kaatje over al bet ongeluk,
dat zij door die kwade gewoonte flichten konde . In dit en
foortgclijke gevaarlijke dingen eenmaal verbieden, de tweede
inaal eenigzins gevoelig herinneren, doec meer af.

Onverwelkelijk Bloesnkransje voor de lieve Jeugd, of de voor
tre,(}elijkheid van kennis en weldoen , door P E T R 0 N P L L A
M O E N s . Te 1wflerdam , bij Schalekamp en van de Gram-

pel . 1817 .

In tsmo. 19o Bl . f :-18 - :

Een wel wat zonderling allerlei, over de Joden, en J o t E F ,
en Doctor j E N N r R , en de Koepok , en de 4ardrijkskunde,
en de Weldadigheid enz . ; tusfchenbeiden ook versjes, en
dan gekleurde plaatjes . Voor kinderen onder de twaalf jaren
is echter dit boekje een lief gefchenk ; en Mejufvr . m o E N s
zal door hetzelve op uieuw van de lieve jeugd lof en dank
oogfien.
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H. WESTER, WILHELMUS-LIED.

1J'ilhelmus-lied, voor Scholen en Huisgezinrmen, ter herinnering van (aan) de grand vesting van onze nude en nieuwe
vrijheid. Door R . WEST E R . Te Groningen , bil J. Oom•
kens. 1817 . In kl. 8vo . 8 Bl. f : -1 . .

De Heer w E S T E R heeft, door bet vervaardigen van dir,
lied, gelegenheid willen geven tot eene gemakkelijke en dankbare herinnering aan de verdienfle van ons Koninklijk huis .
Noge bet dan daartoe dienen! - Hot verzenwerk is voor
zulk een flukje voldoende, en bet historidle door korte aanteekeningen achter hetzelve toe,;elicht .
N
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De zegepralende coon van 4lethophilus, in zijne zeer belangrijke Antikritiek in den Recenfent No. III, rakende den
verkeerden uitgang van twee namen, bij de vertaling van een
brokje uit bet Banquet de Lewis van Mevr. W YT T E NB A c H, is Recenfent inderdaad befpotteli.ik .toe~refchenen . -.
Ziehier de eenvoudige reden van bet gering vergrijp . Hij had
bet boekje flechts ter leen4 en, de Recenfie afgefehreven
bebbende, komt bij op den inval, ten einde zoo wel bet
eene Als de andere beter to doers kennen,, er een klein ltaaltje
bij to voegen . Dit nu word vertaald door den Wend, die
bet werkje bezat, en die, daarna zelf ten deele zijnen waar1'chijnlijken misfag zich herinnerende, denzelven achter No.
IV onzer Letteroef reeds heeft aangewezen, - Eu nu, ?deer
tflethophilus ! moogt gij Recenfent bedanken , dat doze
zich wel wilde verledigen, uw gefchrijf nog met zoo vele
woorden to vereeren : terwiji hij den Redacteur van den
Recenfent oak der Recenfenten welmeenend raadt, zijne bladvulling, efntikritiek genoemd, voortaan dan Loch een welnig
beter en nuttiger to befteden .

0

BOEKBESCHOUWING .
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Leerredenen, door J O A N N E S C L A R I S s E, Doctor
en Hoogleeraar der Godgeleerdheid en Akademieprediker to Leyden . hide Bfindel . Te Xmfierdam,
hij J. van der Hey. 1817. In gr. Svo. VIII, 363
Bl. f 3-I2= :
Regte Godskennis echte wijsheid ; naar Sprenk . IX :
zo. II. De acrd en uitgeflrektheid van Gods goedertie .
renheid uit het menfchelijk gevoel betoogd, Jona IV : io,
Ii . III . Afmaning tegen het inleggen tegen .eenigen be.
kenden pligt, Phil . II : 14 . IV. Heroder. Antipas van
zijne goede zijde, (een zielkundig raadfel) Marc . VI :
lob . V. Gods almagt, wijsheid en goedheid iti_ bet ge.
fchapene, Pf. CIV: t4 . VI. Bet hart ,de, geluksbron,
Spreuk. IV: a3 . (Eerfte Leerrede.) VII. Over den plig:
om het hart to behdeden, Spreuk . IV ;, t3 : (Tweede
Leerrede .) VIII. De zondaar een flaaf, Jo . VIII : , .34b.
IX. De ware vrijheid alleen door Christus, Jo . VIII .
;6. , X. De dood vary, tiYtephanus, of 'de zegepraal van
Giloof, Hoop. en Liefde, Hand. VII : 54-60, -- Ziet
daai den .inhoud van dezen bundel .
??n deze Leerredenen heerfchen itreng lQgifche en alles ititputtende dispoliitie, kortheid van flijl met aan .V
drang en duidelijkheid, vexfmading van weidfche hoogdravendheid en gezochte kunst, desniettemin eene volheid des gevoels, die zich nu . en dgn met de allerna .
tuurlijkfte welfprekendheid ontlast . Verlland en hart
uinden dus bij deze fchoone Redevoeringen des Hoogleeraars, uitnemend voedfeld . Ten. bewijze willen wij
eene Leerrede ontleden, en een paar proeven van,den
fijl geven . Wij kiezen II. De acrd en uitgeJlrektheid
van Gods goedertierenheid uit bet menfchelijk, gevoel befoogd, naar Jona IV: io, ii . De tekst wordt opgehelderd , bet Goddelijk onderwijs , in denzelven vervat , uiteengezet , en eindelijk hetzelve door wettige gevolgtrekJAQFX2ESCH . ISIS . N©, 7,
kiriT
.r.
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kingen ter fkichting aangewend . De tekstverklaring beeft
be'trekicing op Jona's perfoon, gefcbiedenis, last, karakter, vroeger en tegenwoordig gedrag, Ninive's behandclhlg door God, en de zachtmoedige, vaderlijke
houditlg yan God, ten aanzien van den murmurerenden
Pro£eet . Van 4e fchoone uitbreiding van Gods aanfpraak
aan hens is dit bet flot : „ Wilt gij dan, o, J©na ; uwe
„ oogen verlustigen aan het akelig fchouwfpel van den
gruwel der verwoesting? Zal ik naar uwen wensch
„ handelen, wanneer gij alomme de vlammen zult zien
„ uitbreketr, bet gekradk hooren der inflortende torens
• en paleizen ; wanneer gij dood envertwijfeling, fchrik
• en vernieling Tangs de tiiaten zult zien waren, en
• uwe ooren gef'reeld worden door bet angllig geloei
• van, bet vee , vermengd met de(n) raauwe(n) kreet der
• verpletterden, en bet noodgefchrei der ilervendd zui„ gelingen aan de borst der radelooze, der wreedelijk
• vermoorde, of. akelig omgekomene moeders? En ,ala
• dan, n.a de omkeering dier groote flad, uw oog weidt
• over de eenzam.e .puinhoopen, over, de verminkte lij• ken, over bet omgekomen vee ; - als gij, dan Been
~, leven, geene beweging meer • ontwaart, maar alles
• flil' is en •. gevoelloos, als het graf ; - zal bet u dan
• wel zijn, o Jona! omdat uwe eer als Profeet geband„ haafd is , - zal bet a dan wel ziin onder lijken en
• gruis , omdat gij dan niet ziet , dat ik cen genadig en

• barmhartig God ben, langmoedig en groot van gne• dertierenhiid , en berouw hebbende over het kwaad p . . . ."
Zulke uitbreidingen gelukken zelden, omdat zij veelal
genomen worden als gelegenheden tot declamatie en
fchildering . Zij doen dus --meestal den geest van bet Bij
belwoordd vervliegen , en verlammen deszelfs eenvoudi=
ge kracht . Maar in deze uitbreiding, hoezeer wat Lang,
proefden wij den gewijden Redenaar.
Bet onderwijs komt negr op volgende twee punten : i) Gelijk wij, in bet gemeen, over de Goddelijke
gezindheden bet best leeren denken, wanneer wij' be .
dachtzaam letten op het anbedorven menfchelijk'gevoel,
zoo
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too lebren wij, in bet bijzonder, langs dozen web-, de
G6ddelijke goedertierenheid en ontferming best kennen .
z) Deze,- echter, mogen wij niet berekenen naar den
maatflaf, noch otizer' bekrompene vermogens, noch
Anzer• zwakheden en gebreken, maar veeleer naar toe
oneindige 'vernevenheid der ailerh0ogile volnlaaktheid .
Menlcheliik medelijden .hecht zich, naaieliik, 'wel eons
tan min waardige voorwerpen - bij , menfchelijk medelfjden 1luipt iigtelijk fijne • eigenliefde in -.- en bet nlaakt
al.ligtelijk plaats voor eenen valfchen ijver, bf voor de
infpraak van verkeerde eerzucht ; did zijn ante zwakheden . - Naar ons gevoel ontbreekt in dit- deei ten
wtzenlijk print ; to weten, dat wij Gods goed-ertierenbeid ook niet moeten beoordeelen naar de beperkth4id
onzer inzigten . Immers,'hoe komen ;wij ai.ders to rat
met bet geloof aan Gods goedertierenheid, die, ta, la
bet geval van Ninive onfchuldige . kinderen en vae
fpaart , maar ze tech iri dduizende andere .verwoestingen
Wet gefpaard heeft ? Dc hoorder had hieronntrent wet
eenen weak mogen ertangen . -- Het`derde deel dezer
Leerrede vermaant , de bliiken van Gods goedertieren •
heid,bii onze algemeeneenbijzonderevobrregten,dank .
baar op to merken
dezelve naar ons vermogen na to
volgen -- en ze betamelijk to,gebruiken .
\Vii fchatten deze . Leerredenen .hood ., zoer h.oog.
Dcrzelver u itfleken .d e eigenlchappen, hebben :wig' reeds
opgenoemd . En wij .fchaEten .te ook U6°, in vergelijking met aindere, fehoon iusg*lijks (lit muntende . De
teen, die errifi~heerscht' is de leert©on, dafis waar ;
en daarom zullen hoorder.s , die ter kerke gaan btn zich
to divert.eren, ze wel wat,droog vinden . Nu -iij den
leeetoon is die eigenfchap . ootr -niet geheel to vermiden ,
f choon hii in doze Leerredenen de warme weli'prekendheid geenszins buitenfi:uit.' Het zij dan zoo, dat zij
niet aanflonds medeflepen : ' zij' treffe*, en' houden de
aandacht gaande, eti wekken -belangflelling in 't geen
de Redenaar zest . -1flooggeprezene Redena&rs zijn foms
to l ogdrav .end, teF kunflig, to aardigheidboekend
iets .0
T z
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iets, hetwelk wij voor ons verklaren, dat preken a z$
mogen a1s ftukken van welfprekendheid waarde hebben
zoo veel zij _wilien, als preken, alle waarde en waari
digheid ontneemt. Van diL ,alles is in de Leerredenen
V20,c s- A RIS s E niets . Men ziet bet dezelve aan, dat
de Hoogleeraar, ja, zijne hoorders wii overreden, en
het harte trefiexi ;martevns,dhijbtverandui
delijke begri.ppe>} wil geven van datgeen, waarvoor by
het hart zoekt to winnen . Hooggeprezen .e Redenaart
kunn .el} toms van zich verkrijgcn, almede door bet ten
toon fpreiden van eenen zekeren fektengeest , de- hoorders
voor zi.c h to willen innemen : c t, A R I s S E predikt in
de Hervormde kerk al$ Christenleeraar, zonder Her.
vormdeit op zljne kerkelijke orthodoxie oplettend te,ma .
ken, of zich bij ;Calristepen buiten,zijn kerkgenootfchap
to willen aanbeyelen, dogr aauknpdiging van afyvijking
ten aanzien van desZelfs Jp eritelfel . . Deae preken zijn
ook •van then aard , dat hetielve er weinig bij to pasfe
komt . De vermaningep aijn zuiver evangeiisch ; en
bet kerkelijk leerftelfel, opr filet zachtst gefprokel;, tepas to brengep, is benedeta e,enen c rv A R t s s E,
Bij bet doorlezen van de ;en bundel hadden wij reeds
befpeurd, dat de Hopgleeraar alien valfchen glans ver .
fmaadt , toen wii dit bevestigq yopden door zijne eigene
woorden in de 1}at(te Leerrede : „ Ziet daar , G . T .! u dei!
• (de) zegepraai van het vgstftreffelijk drietal,Geloof,
„ fjoop en Liefde,in de (den) dood van den eeriten Bloed .
„ getuige, vec;frond, WWaartoe, denkt gij,deed ik dat?
„ `Vat beoogde ik,; naar uwe gedachten, met zulk een
• voorltel ? Was lret +Dolt, om , gedurende eenige gogen .
„ blikken,,, uwe ooren tpe;( ee>,; fraai en bevalli g opftel
„ to ftreelen?r Was bet, om,, doer Gene welfprekende
• en aan, bet dichterlijke .grettzenc~e yoordragt, den lot
,, van een' begaaf'd' en f erlijk' Redenaar to verwerven j
• Was bet .. ., . .':, M,aaz ik vraag niet meer . Elk uwer,
„ die Christeliik ..denkt, die, van, bet gevoel der, waardo
• van den Leeraar des besten, G,odsdiensts,, en van- her
• befef der groote aangelegeiiJ id en warG, . bedoeling
,, der

t%ERR!bRNEtr.

177

s, det Evangelieprediking doordrongen is, ergert zich
• reeds aan de opgeworpen vragen . Wee! ja driewerf
• wee den Christenleeraar, die zi ;.re edele roeping,
• verheven iland, en dure pl :gtei tniskent,,het 1-Ieilig• dom van -God in een' Tempi van verfijiid zinver• maak verandert, de verkondiging van bet Woord der
• Verzoening verkee;'t in ijdel gefnap, en zich zelven,.
• den Dienaar van God en Christus, verlaagt tot een'
• ellendigen •- altijd geb'iekkigen , maar oni' lof en toe• jui.ching bedelenden - Tooneelfpeler ! \Vec der Chris„ tengemeente, welke zutk'eene vernedering -'• eerie -heitigfchennis -- zulk een' omfclie~peit'vah bet
„ hoogile en heiligfte in bet gemeenfte en laagiie', van
• hare Herders en I,eeraars zou kunnen ver en ; of al•
„ toos(althans)verwachten ; en door Ioffpiaak en d ifkken
• toeloop aanmoedigen!"-=~ lt1ogen oudeh eii -j.ongen,
die niet Christus, maar zich zelven prediken`, nioge e'en
groot gedeelte van bet publiek, lietwelk waarlijk -in de
kerk niet meer zoekt dan". . . in den'fchouwburg', deze
uitboezeming, .'crelks. (gelijk bet vervolg eh deze'preken
in 't algenteen leeren) geenszins - frekt' om eerie' veraangenamende voordragt -Iaag to lteileti, n'orh oolt voortfproot uit onkunde aangaande - hetgeen' tot de - gegispte
manier van voordragen behoort, ad notam nemen, et1
bedenken, dat de Christen behoort gedoopt to `worden
met den H . Geest en met vu°tir, en -"rdat koud vuut
doodehjk is I
m iuIk

Bijbei voor de jeugd, door J . - H . V e ti n-E A P A-L M .
Ylfds Stt.k . Te Leyden, bij D . dh<<- Mortler eh
Zoon . 1917- In hi. • Syo. 1 74 Bl. Met" eerie X44T •
ya, Palestina . f s - 4-

et boek, betwelk, naar den -boofdperfoon, . in betR
zelve voorkomende, JozuA genoemd, en in bet op.
gegeven ltukje-door den Heer V
T 3
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deld, words, is , voorzeker, van groot belang in de M
fchiedenis der Israelieten , dewijl her hunne bezitneming
van her beloofde land befchrijft .
In bet bebandelen van dit boek ten dienfte der jeugd
beg.int dus onze Schrijver, zeer gepast, als in eene
foort van inleiding, met de befcliouwing van her land
2elve en van deszelfs verovering door de Israelieten . De befchrijving van her land Kanaan is wel zeer oppervlakkig en kort, maar voor bet hoofdoogmerk van dit
fijbelwerk voldoende, en wbrdt, daarenboven, opgebel¢lerd door eene kaart, naar de nieuwf}e waarnemingen vervaardigd . Her grootll?e gedeelte van dit eerfte
hoofdlluk wordt befteed ter beantwoordina der gewigtige, vraag over bet regt der Israelieten op dat land . -net lt}sr ; ow, over deze zaak, uit hoofde van derzelver grout gewigt, eenigzins uit to weiden .
In de beantwoording, dan, dezer vraag bebben wijj
bet vernuft des beroemden Schrijvers bewonderd , waardoor hij verfchillende en uiteenloopende gevoelensweet
to vereenigen, en deze vereeniging fmakelijk to maken :
eene ku-nst , waarin hlj zich, in zijne behandeling der
Spreuken .van Salomo, zeer bedreven getoond heeft .-Sommiggn, namelijk, willen bet regt der noodzakelijkheid voor de Israelieten doen gelden, dew41 dezen, in
Kgppte niet kunnende bliiven, een land~noodig hadden
om er zich to vestigen , en Kanaan bet naaste voor hen
lag : en dit neemt de Heer VAN D E R P A L At ook. aan .
Anderen fchrijven hun, overeenkomftig her voorheen
vrij algemeen gevoelen, een volkomen regt op dat land
toe, uit hoofde van Gods helofre en eerie GnddAtjke
gift : en de kracht van deze belofte en gift last onze
Sehrijver rede:zeer .fferk,gelden . Anderen, ein4tlijk,
zijn van gedach :e, dat de Israi;lieten een oud_regt op
Kanaan hadden, omdat hunne voorouders er in hadden
gewoond : en alit wil de Hoogleeraar desaclijks krachti
handhaven . Deze drie hoofdgevoelens, derhalve, worden alhier zoo verbonden, dat, onder bet dezen, dezelve a1S zeer beftaanbaar net ejkander, ja als - elkander
on-
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ondetfeunende en bet een bet ander kracht bijzettende,
voorkomen . - Het is bekend, dat, volgens de H . S .,
overeenkomftig voorgaande beluften, bet land kanaan
aan de Isra"elieten door God gegeven word, daar, deszelfs Inwoners om hunne verregaande goddeloosheid en
ongeregtigheid verdienden uitgeroeid to worden . Dit
erkeitt ook de Heer V A N D E R P A L Al ten voile , e%
grondt hierop bet refit der Israelieten, om, naar Gods
bevl,deKan ietntovurentozwardtoverwoes',
ten, en hun land to bemagtigen . Hoe voldoende nu die
reden is voor hen, die bet Goddelijk gezag der I-I,. S..
erkennew, lfeeft onlangs de Haogleeraar P A R E A u overttiigepd getoond, in eon Latijusch werk over de Hey
breet
lie oudbeden ; geli}k die genen, welke geed
Latij*verflii n, ee 1germate kunnen opmaken uit do
reeeniie van dit werk in de tetteroef van 1817 . bl,
537, 539 . -- War -nu, verder, bet eerstgemelde geveelen betreft : gaarne erk'ennen wij, dat men , in de oud .
fie tijden vooral, her regt der, wezenlijke of voorpewende, noodzakelijkheid, althans van den fterkilen,
deed gelden ; dan, of de Israelieten wel ooit zich door
den nood gewettigd gerekend bebben om bet land Kanaan aan to vallen, twijfelen wij zees, en vinden er
nergens bet minfte blijk van . Ook zouden wij niet durven onderfchrijven , hetgeen de 1=leer V A N D E R P ;A L M,
ter Raving van dat gevoelen, verzekert, dat de Kanaa
nieten eertijds hetzelfde gedaan hadden, dat nu de Israelieten deden . Alwat wij uit de B . S . kunnen opmaken, is, dat de Kanaanieten bet eerst dat land-, naar
hen benoemd, hebben bevolkt , Qen . X. ig, en dat er,
reeds van ouds, eenige alidere ftarnmen in dat land gewoond hebben, vooral de Refaiten en de Enakieten, Gen .
XV : 20, Num . XIII: 29 . Ja, volgens den Beer V A N
D E R P A L M zelven , bl . 125, 1 z6, hadden de Enakieteu de ftreek van Hebron eerst na den tijd van Abraham in bezit genomen . Voorts waren er aan de overzijde der Jordaan en op de grenzen van Kanaan oudere
volken door nieuwere verdreven, Deut . II : ro, iu, zo,
T 4
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dan, dat zoodanige vol1cen het eigenlijk Kanaan
eerst geheel bezeten zouden hebben, en naderhand door
de Kana~inieten daaruit gedeeltelijk verdreven, gedeeIte·
lijk verdrongen zonden zijn, dit fchijnt het gevoelen
van onzen Schrijver te ziJn, maar kamt ons voor, niet
weI met de H. S. overeen te l1:cmmen. - Maar, zal
wen toch vragen, hadden de Israelieten geen regt op
Kanaan, als op hun oud vaderl~nd? Deze vraag b.eantwoordt de Heel' v A N 'D E R PA L~:l: volmondig met ja.
Velen zullen hem, in den eerflen opOag, volkomen gelijk geven. Dan, wij vragen 9P ·onze heurt:. Hebbende,
vool'ollders del' Israelieten il). Kai1a~il1 gewQond, even
ais de Kanaiinieten zelve? BefclJOllWden zij zich daadn
niet Heeds als vreemdelingen, Gen. XVIl:, 8. XXVIII:
4. XXXVI: 7. XLVII: 9?" DeAal'tsvader~ be.hoor~
" den tot die foort van herders
,die l11.e'n
zw~vende,
.
,J
"t.
. "
" (No1nadcf1) noemt. Zij hielden zicb niet op in de.
" vl'llchtbare vlalten ,die vaal' den akk.eJ.:bouw, gefchikt.
" waren, maar in de fchrale en bergaditige' iheken~'
" door niemand in bezit genomen ,Hra,ar. zij clcrhalve
" vrljelijk konden weiden." Dit zijn de woorden van
onzen Schrijvel' zelven, in het HIde St.bl.
Welllll~
als de Aartsvaders die i1reken, welke niema'ndsbijzonder eigendorn \varen, verlieten, hadden dan niet andere
Nomaden het regt, om er met hun vee tezwerven?
Het vrije gebruik van die aan niemitnd toebehoorende
weideplaatfcn, hetwelk de Aartsvaders we1eer' gehad
badden , gaf dat aan de Israelieten, uit Egypre getogen!)
eenig regt hoegenaamd, zelfs in difm tijd, o III bet gehee~
Ie land te bemagtigen? Dat Jakob en J ozef aldaar be..
geerden begraven te worden, was natuurlijk. Hunne
voorouders, Abraham en Sara, waren cr begraven. Zij
hadden er graven in cigendom, en voor geld gekocht.
Deze graven en eenige kleine Hllkken gronds waren Imn
ongefioord eigendom gebleven. Maar waren zij hierdoor.
eenigzins gewettigd, om bet geheele land, even als wa~
re het hun eigendom, aan de Kanaanieten te ontweldi.
,en f Dat zij, tegen bun wil en dank, reeds ten tijde
!< 3;
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van Jozef, in Egypte zouden gehouden zijn, komt den
Heere V AN D E R P A L M waarfchijnlijk voor. Maar,
wordt deze gedachte niet ten iterkfte gewraakt door de
Israelieten zelve, ten tijde van Dozes ., toen zij, nit
de hardtte favernij verlost, gedurig bunne zucht naar
Egypte to kennen gaven, en liever daar weder naar toe
Nvilden gaan, dan met de wapenen bet bun beloofde land
vermeesteren? Men zie ilechts Num . . XIV : ;, 4. -Wij vertrouwen, dat de Heer V A N D E R P A L M zelf
de geg-rondheid van onze aanm .erkingen gevoelen zal .
in de viugheid zijner verbeelding ziet hij wel eens , zwaa
righeden voor zich verdwijnen, die i}iderdaad zijil blijven faan.
Zeer heeft ons bevallen de befchrijving, of liever de
fchildering ., van den overtogt der Israelieten over de
Jordaan, in bet derde hoo£dftuk . ljijzonder vernufcig
is de gedachte, dat boven de plaats, vann den overtogt
een overbangende fteenklomp eensklaps is afgebroken,
met geweld in. de rivier geftort en daar verbrijzeld , zoodat voor een' tijd do geheele bedding daarvan was opge#opt, en bet afkomend water als door een' dam geftuit
.) Dit denkbeeld wordt hierdooe,
werd, (vrgel . Jof III : i,6
nog waarfchijnlijker gemaakt, dat er, zelfs ter plaatfe
van den overtogt,,gp den bodem der Jordaan zeergroote fteenbrokken gevonden werden , noofdil. IV : g . Door
deze zeer aannemelijke gedachte wordt, echter, bet
wonder niet weggenomen, even min als bij den Qvertogt
over de Roode Zee, wanneer, volgens bet gewijde gefchiedverbaal zelve b God een llterke wind tot zjn oogmerk liet waaIen . Vergel . hetgeen over de overeenkomst
van bet natuurlijke met bet wonderbare, bij de recenfie
der twee vorige flukken, is opgemerkt, in de Letter-,
ncf des vorigen jaars, bl. 4ga .
Op bl . 54 van bet ftuk,dat wij thans in balden heb ..
ben, vinden wij , dat, om bet Pafcba voor bet eerst
in Kanaan to kunnen vieren, eene algemeene befnijdenis plaats hebben moest . Zij wordt hoofdft . V : 2 eene
tweede befnijdenis genoemd : , misfchien wel," zegt de
Beer
T 5
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Heer V A N D E R P A L M,„ omdat er eene eerfie derge„ hjke algemeene befnijdenis had plaats gehad, kort na
„ den uittogt uit Egypte, terwiji Israel aan den voet
„ van Sinai gelegerd Was ." Zeker niet om deze reden,
zeggen wij, op grond van bet gewijde gefehiedverhaal
zelve, hoofdft . V: 5, alwaar wij lezen, dat alle die genen, die uit Egypte uitgegaan waren, befneden waren
geweest, maar niemand der genen, die in de woestijn
onder weg geboren waren, na den uittogt uit . Egypte .
De eerften, immers, zijn Met op nieuw aan den voer
van Sinai befneden, zoo als de Rabbijnen gelooven .

Poar de tweede maal bejn jden, kan bier niet wel anders
beteekenen, dan, de befnijdenis, die gedurende 40 jaren in de woestijn verwaarloosd was geworden en in
onbruik geraakt, op nieuw weder invoeren in het land
jelve, alwaar voor de eerfle maal bet bevel der befnijdenis aan Abraham door God was gegeven .
Zeer treffend words, bl . 61 en volgg ., de inneming
van Jericho afgemaald . Bij bet inflnrten des mum
van die ftad wordt eene bijzondere Goddelijke tusfchenkomst gepastelijk erkend, en tevens vrij aannemelijk
gemaakt bet welligt ongerijmd fchijnend gevoelen, vol .
gens hetwelk in bet fterke krijgsgefchal en in den luiden kreet van eenige honderdduizend mannen bet middel gezocht words, door hetwelk God den muur deed
infforten .
Onze Schrijver, namelijk, onderflelt, dat
de muur door een gebrek in de gefteldheid des gronds,
waarop deszelfs grondilagen rusteden, door eene verkeerde handelwijze bij deszelfs opbouwing, door ouderdom of andere natuurlijke oorzake3, die zoo dikwijls torens en muren hebben doen inflorten, op eene
of meer plaatfen in zoodanig een' flaat was gebragt,
slat bet dreunen van den grond, door de krijgsmuzijk
en bet gefchreeuw der rondgaande Israelieten eensklaps
veroorzaakt, eene inftorting verhaast hebbe, die anders
nog langen tiid zou zijn uitgebleven .
Omtrent bet fl :ililaan der zon en maan volgt de Heer
`' A N D E R P A L M bet thans meer en meer aangenomen
ge-
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g2voelen, dat dit niet naar de letter moet opgenomen
worden . „ Het is," zegt hij met alle reden, „ zoo
• i)lijlkbaar dichterlijk, dat men naauwelijks zich ver• beelden kan, hoe bet eigenlijk heeft kunnen opgevat
„ worden ." W verbeeldt zich de toedragt der take
aldus : „Jozua,m .erkende,dat de flag reeds bij den car„ ften aanval beilist was , ziende, welke gewigtige
„ voordeelen daaruit to behalen waren, zoo flechts cie
• ijver oln to vervolgen niet vertraagde , en bevrecs i ,
• als 't ware, dat de dag to kort zou wezen our de ze• gepraal to voltooiien, roept uit, door hooge verrL
• king bezield, in bet midden des legers : Zon, /ia
• to Gibeon, (LVaar thans de itrijd beffist wend) en I1Mam?
„ in Bjalons valid! (war de llagtingder vlu,ten :len aai%
• den avond voornamelijk plaats iioest hebben ; wu• waarts men lien drijven nioest, om hen geheei to
• omfingelen .) Bet worde geen nacht voor ons ! De
• zon en de maan beiden moeten getuigen zijn van on• ze overwinning ! Op, Israelieten ! De zon en de
• maan zullen den hemel niet verlaten , ear we ons' vol„ komen aan ooze vijanden gewroken hebben! En dit
„ was het, naar bet eerfte deal van vs . 13 . (hoofdft.
• X .), waarop bet bier alleen aankwam ; daartoe moest
„ alles gebragt, en de aard van bet wonder verklaard
„ wotden nit bet oogmerk, waartoe bet dienen moest° ;
„ zonder ons aan Gods wijsheid en goedheid to ver„ grijpen, door een wonder zonder .reden, en in zljne
• gevolgen allerverwoestendst , aan to namen bulten
„ noodzaak ; door de letter des woords to verkiezesn
„ boven den zin des Geestes ."--Wij hangen bet zegel
van onze volkomene goedkeu,ring aan daze vooritelling der zake, en mogen niet twijfelen, of alle onbevooroordeelde hoogachters des Bijbels zullen bet bierin met ons eens zijn, vooral wanneer zij, alwat VAN
ID E TL P A L m er over beefy , zorgvuldi`g zullen bepeinsd
hebben .
Met zeer veel genoegen hebben wij ook de laatfle
hoofdftukken in dit deeltje gelezen . In dezelve words
ge-
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gehandeld over de verdeeling van bet land Kanaan, over
de bezwering des verbonds en bet affcheid der overJordaanfche tammen, en over Jozua's laatl1e redevoeringen . Dit alles is, naar deszelfs verfchillenden aard,
op eene belangwekkende wijze, Diet alleen voor de
jeugd, maar ook voor eenen weer gevorderden ouderdom , behandeld : dan , daar onze recenlie reeds zoo nit .
voerig gewordcn is, kunnen wij over dit gedeelte in
geene bijzonderhedeit treden .
Wij verlangen zeer naar bet volgend deeltje over bet
Boek der Rigteren, waarin de geachte Schrijver, voorzeker, veel gelegenheid vinden zal, om zijn groot vernuft aan den dag to leggen . Wij verwachten, echter,
niet, dat aan dit ons verlangen zeer fpoedig voldaaa
zal worden . De Heer V A N n e R P A L At zal zijne banden nu wel rijkelijk vol hebben , om zijne groote onderneming van eene verbeterde Bijhelvertaling ten ultvoer to brengen : en bet is verre van ons , to vernioeden,
dat bij aan zijne bijzondere vlugheid en gemakkelijkheid
in bet werken zoodanig zou toegeven, dat men zijne
tafereelen uit bet zeer moeijelijk Boek der Rigteren als
ten werk van overhaasting zou kunnen befchouwen .
Het Kerkbefluur, door den Berwaardigen Heer J . J .
R C Hto L T .E .rr, Preftdent van bet Provinciaal ggerkbefuur van card-Braband en Predikant to Breda,
voorg4eld in sin werkje trgen a'e Voartrefel0heid
van de Lest der R . C. X°erk , gefehetst door j . n.
L E s A o •E T'E'N B it 0 E K, beobrdeeld en wederlegd,
en daartegen het Kerkbee/luur ddr Roomsch-catholijke Kerk opgegeven en ge/laaf d, de .r j o A N N E s
s R A M E IX , Roomsch - cathoJtk Pastor to Borne . ?'e
Deventer, bij J. W . Robijns . 1 8,1 7- In gr . 8yo.
1 1 - 4 -:

E indelijlt ontvangen wij dan toch eens

een verdedi .
gin gs-
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gingsfchrift voor den Heer T a Iv- Is R o E K hetwelk der
lezinge niet onwaardig is•, en waaruit men dan toch
zien kan, wat een man 'van belezenheid en kunde ten
voordeele van bet Roomsch geloof kan aanvoeren, voor
zoo ver bet voorname punt, onteilbaarheid aan den
Roomfchen noel verbonden , betreft ; en ware dit ver•
toog gefchreven met eene wat minder fcherpe pen, wij
zouden den fchrijver dank zeggen,d~ar wij alsdan zouden meenen, dat men al bet vroegere ter zijde fchuiven
kon, eh eene bezadigde op gave der tegenredenen des
Protestants , door den Heer S c n o L T F N of een' ander', misl'chien wel ons een' grooten flap verder zou
helpen tot wederzijdfche toenadering, en niet alleen bet
dragen van elkauder in liefde, maar zelfs van weder ••
ziidfche achting . Dan, na al bet gefchrijf van en vosr
en tegen T F N B. R o E K , was bet openen van eenen weg
tot geheet koeibloedig onderzoek , fine ira et fludie, niet
to wachten, en kunnen wij eenen Roomfchen geestelyken bier en daar een bitter woord wet ten goede hou ..
den ; hoezeer wij bet echter bejammeten, dat, bier in
Holland voor bet minst , doreaNtisbmoj,
gen, de geest van wederzijdfche toenadering,

en bet

ttitzigt op nog eindeli k mogelijke verbroedering, ruira
tene halve eeuw is teruggezet.
Bet is er echter ver van dean, dat wij in ons Pro .
testantsch geloo f door den Heer Pastor E t'. A M E R 0*
inaar eenigzins aan bet wankelen zouden gebragt zijn .
Alleen, meenen ,vii, hij blijkt ten man to zijn,, met
wien to fpreken en to redeneren is , en hij wil voet bij
tl-uk houden . Zijne verhandeling is ordel~k . Rerst toetst
hij bet beweerde van s

c41 o L .T E .N ®mtrent de Priesters en Profeten van hot O . V . a) Trac-ht hij bet kerk .
bettuur , dat deze voor bet goede en bijbelfahe houdt s

to wederleggen, als onfchrift,tiurlijk en onvoldoende.
3) Dan zoekt hij dat de' R . K . kerk to Iltavem,, als
noodzakeliik en biibelsch. 4) Verder bandelt hij : van bet
Opper.hoofd, dat bij bij dat beltuur erkent. 5) Zoekt
de altousd trende mpvolging; deter 0-ppcrhoofdea to be .
vri3•
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wijzen . 6) En beau-it alles met een betoog van de
onfeilbaarheid der R . K . kerk . - Wij kennen gaarne
der R . K. afdeelinge der Christenheid bet regt toe,
om derzelver bijzondere meening over den Paus en
,bet eenhoofdig kerkbelhuur voor re dragen ; en , alboewel vast overtuigd, dat Jezus en de Apostelen to
dezen aanzien de vrijheid der Christenen aan geese
banden gelegd bebben, en alleen b .evelen, dat alles
eerlijk en met orde gefchieden zal, zoo willen wij
bet voor en tegen gaarne toetfen, en bet- Ifiacos
intra muros peceatur et extra, is on .-, wel voor den
geest ; ook voelen wii, dat men de gepretendeerde on .
feilbaarheid der kerk ook nog wel eenigzins anders zou
kunnen voordragen en wiizigen, dan doze R . K. Priester hier doet , en we] alzoo,, dat deze leer voor den .Protestant nog minder ftootend, en voor de geloofs- en zedeleer minder gevaarlijk was, alles tot Goddelijk gezag
der H . fc •h rift terugleidenie, en Paus en Concilien gebeel aan J. C . en zijn heilig woord bindende . Dan, zelfs
bij -de lezing, van xiit boekje, bleek . bet ons, helaas !
dat die tijden nog niet zeer nabij zijn, waarin en bet eenboof ig en ieder ander beftuur in de Christelijke kerk,
.aiet iii fchijn, mar wezenlijk en id alles, zich eeniglijk rigteti moeten naar den alleen orifeilbaren regel, en
itder, in gemogde en naar zijn geweten , zieh houden
1 aan bet flellig weord van den Heer. Zoo de Heer
e v L T s N -of eenig ander Protestant de pen mogt
apvsttn tegen dit werkje van B.RAMER, hopen wij,
dat saes kort, en met aadwijsing der echte bronnen
%wr Were aadgevoerde daadzsk, gefchiericu zal, . Het
voot en tegen fln nevens ieikander, en bet Christelijk
noel vaor waarheid en zadefijkheid beflisfe{!
W-lj houden Onze ta#rijke tegenbe&nftingen bier gaarse terug, en zie# verlangend to gemoe , dat de Heer
lagl+of *I,& M t R oils zijne Jo gei uit de kinderleer op
den ,ills zendt, die ous (Le ftraereuaars), gclijk hij
belooff,, overtuigen zullen, dat Wo;, in onze beoordee>lea tit let gefehrijf des ii
w,)kfchen blow ,
9.e-
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gelasterd hebben, hetgeen wij niet kennen ; maar wij hopen, dat de, Heer Pastor in perfoon die jonge liedert
zal opleiden, en bij de hand zijn, om hen veor hunne
broek to komen, wanneer zij to veel met de koten, de
knikkers en de ballen mogten gef'peeld hebben , en daardoor, als bet op fink van zaken aankwam , met hunnen
mond vol tanden ilonden ; met de . bedreiging van welke
vermakelijke correctie wij eenen R . K. geestelijken bet
vernuft zijner kweekelingen in de kinder-leer eeus hoerden opfcherpen . --De Heer Pastor B R A M E R houdt zeker
dit ons waarachtig gezegde voor laf en onedeltnoedig.
}ulaar waarom moest hij ons ook, als een jongen, met
jongens dreigen? En daarenboven, als wij gelijk met
gelijk vergelden wilden, zouden wij voor hem eens bet
een en ander uit de .Sermoenen van broer Corneiis .affchrijven, waartoe wij ons wel. ;geregtigd tekenen jegens
hem, die ons een' brok uit eene Eeuvrede . v66r ze,
ventien jaren in de Domkerk to Utrecht gehouden, naar
bet hoofd fmijt .
Proeve cener geneeskundige Plaatsbefchrij.ving.,(.-T.gagrah
phie) der Stad .Rm/terdam , door c s . J s . N F E U w E NH u v s , Med. & Chir . Doctor, enz . Ilde Deel. Ts
llgl/lerdam, bij J . van der Hey. IS 1 7- In gr . Sro. X,
284 en 56 Bl . Met drie uitflaande Tols, f 4- A. :.
.A..lit tweede deel van een ze4t belangrijk werk bet
de zesde en zevende afdeeling van hetzelve . In de east..
Re dier aEdeelipgen fpteekt N I a u w r'N it u -is over. de
Jierdammcren, en ovenrde mMd 4em tort
ziekten der
dezelve voor ziekten to bewaren ; in de tweede .'handele
hij over de behandeling der Slervendett, en . ever fret begraven .
ukbten.
De zesde afdeeling is verdeeld in drie
in bet eertle words over de ziekten in -It #Jgemea gef`proken . Daarin wordt aangetoond, dae ,
cri
Wet meer, noch bardnekkiger ziekten lieeft,datn andere
groo-

De koortfen zijn in de laatfle tien jaren to lm-
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groote plaatfen . ; dat de herfst de meeste zieken ople-vert, de winter, naar evenredigheid, de meeste dooden . De verfchillende gefteidheid der jaargetijden had
bier echter invloed op . Regenachtige en natte jaarge.
tijden vond N I E U W E N H U Y S minder nadeelig, dan
groote hette ; fchrijvende dit toe aan de 'meerdere vochtigheid, welke door de warmte uit de veengronden op .
trekt. Rec . meent echter to hebben waargenomen, dat
op cen' droogen zandgrond hetzel€de plaats beeft . Daar
kan evenwel die oorzaak niet gelden . Zoude ook de
meerdere overeenkomst van vochtig en veranderlijk weft
met ons luchtgeflel, en daardoor ook met bet geftel der
inwoberen, bier in aanmerking moeten genomen worden ?
Alvorens tot de befchouwing der in 4m/lerdam doork-omende ziekten over to gaan, leert ons de Schrijver
de bronnen kennen, waaruit lrij geput heeft. Deze zijn
voornamelijk de op bet Raadhuis ge ioudene aanteeke .
ningen, welker onvolledigheid en onnaauwkeurigheid
hem echter diLwijls in verlegenheid liet, en al de oordeelkunde vordgrde, waarmede de fchrandere Schrijver
er gebruik va'n gemaakt beeft .
Wat nu- de manier betreft, waarop N I E U w .E N_
x u y s dit gedeelte zijner taak behandelt, hij geeft van
elke der- heerfchende ziekten, mar Gene door hem' gevormde en uit- veertigjarige aanteekeiringen opgemaakte
list, de jaarlijktche flerfte op ; vergelijkende dezelve
met dit op andere gr- ote plaatfen, vooral Weenen .
Hierb .y vermeldt hij tevens, welk faizoen voor zooda.
nige ziekte bet ongunfkigf€e • is ; of de fterfte fddert eeni, .
ge jaren is vermeerderd • of verminderd, en' waaraan dan
die vermeerdering of vermindering is toe re fchrijven .
Eindelijk- voegt hij bier nog een kort beoordeelend verflag van de meest gewone behandeling der dm lierdamfehe Geneesheeren bij . W~j willen uit dit lezeiiswaardig
berigt eenige trekken-, welke bijzonder onze aandacht
vestigden, mededeelen .
s •.
ffer .
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ferdam verminderd ; ware zenuwkoortfen zijn er zeldzaam . Daarentegen ftgrven er meer aan die ziekten to
Xmferdam, dan to lVeenen . Schoone, warme voor- en
najaren brengen tusfchenpoozende koortfen voort , welJCe fchielijk door de kina moeten bedwongen worden,
en wel door kina in poeder . De Schrijver zegt bier
niet , of hij ook gebruik maakt van de kina kort v66r
den aanval gegeven, of van dezelve met braakwijnfteen
of met hagnefia . - 2° . Beroerte is to 4mferdam zeldzamer, dan to JJeenen . Wij zouden wel willen vragen,
of zulks ook aan bet fterk eten der Iheeners is toe to
fcbrijven ? Wij zijn overtuigd, dat fterke opvulling der
maag en ingewanden, bij menfchen van een' gevorderden leeftijd, al ligt dit Coeval veroorzaakt . - ;°. Tering, en wel bepaald longtering, is to .BrnJierdam veelvuldiger, dan men, ult hoofde der luchtsgefteldheid,
denken zou . N I E U w E N H U Y s fchrijft zulks aan toevallige oorzaken toe , b. v . bet uitfchreeuwen derkoopwaren langs de hhraten .-q.° . Daarentegen zijn longontftekingen en zijdewee zeer zeldzaam . - 5°. Buikloop
neemt federt eenige jaren zeer toe , hetwelic N I E UW E N H U Y s aan bet flechte voedfel en de algemeene ;
ellende toefchrijft, waardoor ArJlerdam eenige jaren geteisterd is . In hardnekkigen buikloop gebruikte N I F, UW E N H U YS , met vrucht, phdsphorzuur met opium .
Wij hebben in een' verouderdeh buikloop veel nut gezien
van aeetum aromaticum met opium .
6°. Zeer belangrijk is bet uitvoerig artikel over den blaasfteen,
waarin wij een omitandig verhaal vinden van de keuren,
enz. d e operatic van den fleen betreffende, welke to
11m/lerdam aan een bijzonder toezigt is onderworpep .
Wij kunnen niet ontveinzen , dat wij dit eenigzins weetncl
vinden, vooral bet verzoeken om do vriiheid tot de
kunstbewerking bij request. Voorts vermindert de (teen ;
maar bet graveel vermeerdert : een bewijs , dat de oorzaken van (N ongemak blijven voortduren, en pier ,
zoo als velen beweren, minder werken, federt bet minder bier drinkers . Alleenlijk fchijnt de meer pisdrijvende
V
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thee de aangro4ing van graveel tot lteen to verhinde.
ren, zoo als de Schrijver teregtaanmerkt .--7° .Breedvoetig en bijzonder belangrijk is de Schrijver in bet aantoonen vin fret nut der koepoklnenting, en van derzever voorfpocdigen voortgang . Hij bewijst Karen gun'!"tigen invhed op cue fterfte, alsmede, dat mazelen en
roodvonk, fiedert dezelve, niet zijn toegenomen . llij
raadt echrer ook de groottte vootzigcigheid en naauwkeurigheld bij de inenting aan, opdat er geen valfche
pokken komen .
In bet derde hoofdftukaezer afdeeling fpreekt de Schrijver over de regelen ter bewaring der gezondheid . Zijn
raad wijkt weiiug of van den door x U F E L A N n gegevenen ; welken voortreft'elij'ken Schrijver by bier dan ook
veel fchijnt gebruikt to hebben . --Van het nut der baden fpreltende, zegt de Schrijver een woodd Iran de one
gegrondheid eener aanmerkinge in de beoordeeling des
eerften dee(s, waarbij wij de mindere noodzakelijkheid
der baden, tls een Volksgebruik, in ons land, beweerden . Wij zijn van dit gevoelen nog Diet terug geko .
men . In een wigfelvallig klimaat kan zulk eene opwekking der huid islet weldadig z%ln . De bevorderde uitwafeming wordt er to ltgt gehremd . Geen volk, in zoodanig kliinaat zevende, gevoelt de behoefte, zich to baden ; het is dan ook ue'rgens, In zulke ftre1en, een
volksgebruik .
In de zevende afdeelitlg, waarmede dit deel betloten
words , fpreekt N I E U W E N H'v Y s over de be handelhig
der ftervenden, en over bet begraven . Ten aanzien
van de eer(ten, wraakt liij de ondoelmatige geestelijite
bediening derzelven zoo zeer, als hij de verttandig aangewerde prijst en hoogfchat . - Wat bet begraven betreft, toont hij voornanselijk bet nadeelige van bet to
vroeg begraven- en van bet begraven in dellterken aan .
Wanneer wij, bl . 48, lezen van waterytoflucht in den
dampkring van Am/terdam, zal dit waarfcliijnlll`k van
zwavel- waterftoflucht moeten verfiaan worden ; de zuivere weten wij niet, dat in deti daniplkring aanwezig is .
wij

GENEESKUNDICE PLAATS$EJCHRIJVING .

191

Wij zien bet derde deel van dit belangrijk werk met
verlangen to gemoet .
Irerhandelingen, uitgegeven door T E Y L E a's Tweede
Genootfchap . XIXde Stuk ; bevattende twee Antwoor-.
den op de Vraag, betrefende de Levenswijze en Gewoomen onzer Voorvaderen, bier to laude, wan de
vroegte tijden af, tot aan het einde der XVIde
Eeuw . Te Haarlem, AV J. J . Beets . In gr . 4to .
240 Blh f 3- : - .

M

et genoegen, alhoewel Bade, kondigen wij dezen belanbrijken vaderlandfchen letterarbeid aan in ons
Maandwerk . Geheel onbedoeld namelijk., door on
ledig to zijn met den verbazenden toevioed van fluke.
ken, betrekkelijk de groore gebeurtenisfen des tijds,
waailn Nederland zijne rol had en eene gezegende
verlosfing ondetvbnd, zijn wij ten aebteren geraakt met
onze vermelding'der uitgegeven flukkenvan T E Y L E Is'a
Tweede Genootfchap . Zoo toefde voorwaar to tang dit
XIXde Deel op onze Deeds overladen tafel ; en zien wlj
ons zelfs verpligt, een vorig Stuk, van hooge waarde
voor den Natuuronderzoeker, onaangeroerd to laten .
Ondanks onszelven, vertnogen wij, na bet verzuim eener
tljdige en welverdiende hulde aan den ?enafchen Hoogleeraar D . G . K I E S R It, wegens deszelfs met goud en
eere bekroonden arbeid over bet werktuigelijk zamen/lel
der Planmn, geene plaatfe in to ruirnen voor een behOorlijk verliag. Trouwens van rondomme, in ons va •
derland en van elders, klodk ons alreede derwijze de
laide goedkeuring toe dezer keurige Verbandeling, in
bet Fransch gefchreven en onvertaald, doch met uitnen7ende Platen tot eer der Nederlandfche drukpers uitgegeven, dat wij bet thans best keuren , met eenen onwillekeurigen blos, aan dezelve haren rang en band to geven
in ons boekvertrek . Zulks ewenwel knnnen wij niet van
V 2
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ons verkrijgen to doen met dit latere of XIXde Stukdes
Genootfchaps, gefchreven door vaderlandfche Mannen,
en welks inhond, de levenswijze, gewoonten en zeden
behelzende onuer Voorouderen, tot bet elude der i6de
eeuw, de volledigf1e aanfpraak heeft op onze, hoe .
zeer late, vermelding .
Wij treffen over dat onderwerp een tweetal Verhandelingen bier aan . De eerite, die van den Eerw. J . A .
s T R E s 0, Leeraar der Hervormden to Kampen, droeg
des Genootfchaps aanzienlijken Eerepenning weg . De
andere, die van den Heer J A c. V A N 1M A N E N, Vrederegter to Rhenen enz . , word als een ilccesft gedrukt .
Wij billijken gaarne die toewijzing en rangfchikking van
Beoordeelaren ; alhoewel ons bevreemdt,van eenen
xinverg
penning geene melding to vinden, weaken wij
nogtans, ware de befisfing aan ons verbleven, aan den
verdienftelijken arbeid diens Vrederegters niet zouden
pntzegd bebben nit de fchatkist van T E Y L E It . Veilig
ipogen wij zeggen, dat, onder alle de ftoffen, door gezegd Genootfchap vroeger of later ter beantwoording
uitgefcbreven, geene andere zoo belangrijk was voor
den weetgierigen en bet land zijner geboorte hoogfchattenden Nederlander, als deze, die, „ nit de gefchiede• nis en andere overblijffelen, eene beknopte opgave
„ verlangde van de levenswijze en de gewoonten onzer
„ Voorvaderen, bier to lande, van 4e vroegfte tijden
• af, tot aan bet einde der 16de eeuw ; en wel bijzon„ derlijk van de trapswijze verbeteringen hunner wo .
„ ningen, kleeding, voedfel, en van hetgene verder
„ ter vermeerdering van de gerijfelijkheden en der ge„ noegens van bet levee veritrekken kan ." Met alle
reden, intusfchen, roept de Eerw . S T R E s o , den
rijkdom en wijden omvang des onderwerps nadenkende,
uit : „Welk een onafzienbaar veld opent zich voor mijne verbeelding! :' Niemand verge ons derhalve, dat
wij hem, of zijnen mededinger, ftipt vergezeilen, en
op bet (poor ondernenaen to volgen . Zulk eene menigte
oudheidkundige, wijsgeerige en opmerkenswaardige kutidig-

VAN TEYLER'S TWEEDE CENOOTSCHAP .

193

digbeden is bier in den arbeid dier Mannen verfpreid,
vergaderd uit dat ruitne tijdvak van eeuwen, en in vergelijking gebraSt, dat wij, ons toeleggende oni bunne
beknopte opgaven to bekorten,niet misfen zouden duister to worden voor onze Lezers, of hun werk to misvormen en to verminken . Liever, derhalve, dan dit
bijkans onafzienbare veld met fnellen gang to willen
doorloopen, en op dien overvloed van voorwerpen ter
vlugt een' losfen blik to flaan, no©digen wij onze Landgenooten uit, om zich to vergasten bij den voorraad,
door de Heeren S T R E s o en V A N M A N E N verzameld,
en in eene welgeregelde orde ter befchouwing gerangfchikt .. Onze beoordeeling bepale zich des tot eene vergelijking en algemeenen toets der waarde van hunne
voor ons liggende Verhandelingen,
Dan van hen inzonderheid geeischt werd , geduren.
de bet tijdvak veler eeuwen den trapswijzen voortgang
der befchaving hier to laude in uieer dan d6nen zin aan
to toonen, was bet van groot belang, eerie gepaste
verdeeling dezer wijduitgebreide en rijke ftof to ontwerpen of uit to vinden, ter beverdering van eenen geregelden afloop en befchouwing dts geheels . Daarin nu
is s T R E s o, onzes inziens, gelukkig, en beter getlaagd dan zijn Mededinger . Hij ftelt zich voor, de le.
venswijze onzer Voorvaderen na to fporen, 1 . gedurende der Romeinen verblijf bier to lande, en dus tot in
bet voorst der 5de eeuw ; 11. federt bet verlaten dezer
ilreken door deRomeinen, tot aan den tijd der Kruistogten
in bet laatst der tide eeuw ;. III. van dien tijd af, tot aan
de uitbreiding der wetenfchappen door de uitgevondene Drukkunst in bet voorst der t5de eeuw ; IV. van •
daar tot aan bet einde der 16de eeuw . Eveneens als
de Eerw . S T R E S O , dan toch in niet nicer dan dric
tijdperken, heeft de Heer VAN at A N E N zijne Verhandeling gefplitst, en beident eindigen zij her tweede tijdk
perk tegen den tijd der Kruistogten . Maar, zoo wij pet
eene zaak van minder aanbelang keuren, dat de-ze, , bij
bet weinige licht, dat wegens de zeden der MiddeleeuV 3
wen
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wen to ontdekken valt, zijn eerfle tijdperk over der ouden leefwiiz.e bier to lande tot I A R E L DEN G R o 0T E N uitbreidde, geenszins gevalt bet us, dat hij z.ijn
derde tijdvak niet verdeeld hebbe gelijk s T R E s o . Niet ,
dat wij loochenen, dat de uitvinding der Drukkunst
een gevolg was van de zucbt tot navorfching en yoortgaande befchaving, uit de Kruistogten ont(taan . Die
ontdekking, evenwel, was van zoo onmiddeliijken invloed op wetenfchappen en zeden , dat dezelve allezins
Uerdient afzonderlijk gedacht en nagefpoord to worden .
Qok rust de Lezer niet ongaarne aldaar, tegen de nadering der latere gebeurtenisfen, de Hervorming, en Nederlands verlosfing van den Spaanfchen dwang, op den
anders vermoeijenden weg van omtrent vijfhonderd jaren, welken de Heer VAN MANE N , zonder to verpoozen, Wil htbben afgelegd . A-an den anderen kant, en
terwiji beide deze Schrijvers eigenaardig veel gemeens
bebben, daar z;ij uit dezelfd ; of eenerlei bronnen, wegens Gefehiedenis en vaderlandfche Oudheidkunde,
moesten putten, valt eehter in bet 00g, dat VAN 1%] A,
W E N ruim zoo uitvoerig is als S T R E s o, en inzonder
beid nopens Gelderland en naastgelegen Provincien de
meeste en naauwkeuri a narigten mededeelt ; hoezeer
antlers s T R. Es o doorgaans rijker is en weer (tipt in
aanhalingen van oudere en latere boeken . -- Ziet daar
bet voorname verfchil van bewerking in deze twee beJangrijke Verhandelingen, genoeg uiteenloopende om
der Lezeren aandacht to boeijen . Want, fehoon ook
wij, met T E Y L E R's Be9ovdeelaren, aan de eerfte,
em aangevoerde redenen, den prijs zouden toewijzen,
lalijft touh de laatfl'.e, die hare eigene verdienften heeft,
in ooze oogen nneer waarde behouden, dan die des
druks alleen ; en behelst zg, aan bet einde, eon zakelijk en beknopt overzigt van den ftaat der levenswijze,
befchaving en zeden onzer Voorvaderen, in de verfchil .
lende tijdperken . - Onder bet doorlezen nagtans van
dezelve ltieten wij, herhaalde reizen, op do misplaatfing
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sing van den tweeklank ci, waar de verdubbelde ij vereischt werd .
Ten forte prijzen wlj omen Lezeren den arbeid der
beide bekwame vaderlandtcbe Schrijvers met harielijke
goedkeuring aan .
lt?nemofyne . Mengelingen voor lFetenfchappen en Fraaij.e Letteren, verzameld door Mr . H . W . T v t Ew A N en N. G . V AN K A IMI P J? N . Ilde en hide Stuk.
Te Dordrecht, bij A. Blusfd en Zoon . i316 en I8I7,
In gr. Svo. F111 Fn 194, Xdl en 336 Bl. Te zameir
f 5-6- :

V an, bet itle Stuk given vw}j loffeliik verfag in onze
Letteraefeningen voor Fehr. 1&,z6, en betuigden toen
bet vexvolg to vezlangen . Tans bezitten wij bet reeds
drievoudig, ev nog hebben wig bet flier aangekondigd.
Deze vextraging is buiten onze fcbulll veroorzaakt .
Wij z,ullen trachten ze te . vergoeden , en widen daaron1 nu den 2den en 3den bundel to gelijk opoemen .
In den aden verXchijut, even a1s, in den • i iten , eene
VerhandeliV van wijlen Mr. 1 . 1% . Ic I. E Y N , over het
£pigra
a., (Punt- of SneldiGht) op den voorgrond .
Volgens dit opfcbrift dachteu -Yyij,, dat zij alleen over
het Punt- of Sneldkht zoo loopen ; maar dit doet zil
riet. Z1 handelt eerst over bet woord Epigramma in
het gemeen, en over de naraert, welae, Nederlanders en
Duitfcbersgebzigdheb n,ombet, verange,aln
len door den Heer ie E v N afgekeurd, als niet alge .•
meen en beduidend genoeg ., am alle de daaronder be.
grepen foorten van verzen to bevatten . Dan fpreekt z4
liver de ou, chrijving van hetgeen men onder Epigramma to veritaan heeft, vervolgeas over den omvang der
jiofe, welke bet verwerkt, en eindeliilt over deszelfa
aard eu wezen, de wijzigingen, waarvoor het vatbaar
is, en over hetgeen men,, bij deszelfs zamen(telling, in
't oog to houden en to fchuwen heeft ; alles met vele
V 4
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vnorbeelden, Welke de lezing seer veraangenamen, op •
gehclderd .-Sommige gedeelten van dit opitel zijn zeer
fraai ; maar op bet geheel hebben Wij veel aan to merken . Het fchijnt ons, bier en daar, Met wel geordend ;
bij voorbeeld, als bet reeds de Duitfche namen beoordeelt en afkeurt, eer nog, wat men onder Epigramma verftaan moet, onderzocht is . Verder beantwoordt
bet niet aan de omfchrijving van L E S s I N G , aan welke
de Heer K L E Y N de voorkeur geeft , en volgens welke
een Epigramma een gedicht is , hetwelk den norm van
den Opfchrift hebben moet : want dit fluit al, wat then
norm niet heeft, uit, omvat fchigr aileen bet dichterlijk
Op- en Bijfchrift, waarover toch vervolgens niet bijzonder gefproken wordt, en ftrijdt lijnregt met die algemeenhefd, welkd de Heer tt L E Y N vereischte., en
waarom hij bet wordd Epigramma b€bouden wilde hebben . Eindelijk bet geheel gaat noch over Epigrammatifche gedichten in bet gemeen , noch over bet Punt- of
Sneldicht in bet biizonder, en is een mixtum quid, dkt
zich moeijelijk laat befchrijven . -- Wij blijven, met de
Schrijvers der Taal- en Dichtkundige Bijdragen, Bif
fchrift en Puntdlcht voor to wezenlijk onderfeheiden
houden, om ondet{ e'6nen naar begrepen to -worden .
No .
in dezen bundel, is Fragment evner floorlezing over de Godenleer van- x 0 M E It u s , door den Hoegleeraar E . A . E 0 R G E R . -- De Goden van n O M E R v s
kenmerken zich door bet misfelijkst mengfel van grvot.
heid en kleinheid, detrgrt en ondeugd, goddelijkheid en
menfchelijkheid. Vanwaar dit onbeftaanbare? Voolgens
den Hoogleeraar`vandaar, dat -nonzg-itvs, van , derj
eenen kant, zijt a Goden zoo voorftelde, als zij, Mar
de begrippen zijner tijdgenooten, en, van den andekn
kant, zoo, als zij, naar zijne eigene verlichtere wljs .r
geerte, zijn moesten . Maar waarotn toont hij' zoo veel
eerbied voor den ellendigen Volksgodsdiertst, en Belt
hij zijne eigene begrippen daaraan achter? Bnewoord.
Ziin beldendicht eischte wonderlijke gebeurtenisfen en
uitkomften, waarin de werl;ing en invloed van hoogere
we-
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waens niet gemist kon worden. Daarom had hij ziijhe eigene Goden noodig : want die des yolks waren daartoe veel to
zwak , zelfs beneden zijne helden ; en zijne eigene Goden
kon bij niet overal doen optreden Ware Zij a JUPITER attijd de almagtige, de alwijze, de onveranderlijke en onbe .
driegelijke geweest, de Trojaanfche oorlog kon dan geene
tien jaren geduurd hebben ; maar nu die JUPITER dan eens
de magtige, dan weder de onnoozele is, die zich laat bedriegen, was dit mogelijk . Dit laatfte is, in ons oog, de
vreemdfte paradox, waaraan wij zoo min ons zeget kunnen
hangen, als daaraan, dot hij, die attijd van hes Opperwezen
op eerie waardige wijze fprak, nimmer een heldendicht zou
kunnen vervaardigen, hetwelk met de Made zou kunnen vergeieken worden .
No . 3 . Verhandeling over den waxen geest en de voordeelen
van bet Wereldburgerfchap, door rr . 0 . V A N K A M PEN, ge18j I , kott nadat-omtrent een vierde Vats
houden in Februartj

ons Vaderland sari Frankrijk was ingelijfd .
Welke verdienfew dit fink ook hebben moge-, wij hadden bet, in doze
Mengelingen voor WetenJchappen en i'raaije Letteren, niet
verwacht . Indien men er dergelijke Verhandelingdn in wit
opnemen, kunnen zij verbazend uitdijen . - Den wereldburgerlijken geesr, al's bet beste hulpmiddel tegen moedeloosheid
in volksrampen, to doers kunnen, is bet doel, en hiertoe
woort i . die geest, mar aanleiding van bet woord wereldbbr•
ger, afgerchetsr ; 2 . getoond, dot dezelve troost, bemoedf
gang en alididing in, volksrampen geefc, onze befch'ouwing
van alle vodrwerpen verhoogt en verrfijnt, onze ziel veredelt,
In dda woord, voor ons verhtand en haft allerPuttigst is ; 3 .
bewezen, dot bet , in onzen tijd , veel ligter valt, dan in de
oudheid, wereldburger to zijn ; en 4 . to regt beweerd, dat
wereldbuqer fckap op Godsdienst meet ru*ten . De Redenaar
werkc zijne task zeer geregeld of ; gar, onder zijn Isle deel,
bij de fchets van den wereldburger in hoog befiuur, aanleiding, om er den toeumaligen Dwingeland bij to vergelijken ;
deed, in bet ade, zien, dot hij bier vreemd was van bet
denkbeald, dar Europa, no bet einde van langdurige worfteling en verfcheuring, nnder, dan ooit, tot verbindtenis en
vereeniging zou komen ; en toonde, in bet Ode, uitmuntend ,
dot de tegenwoordige mildere geest de vrucht is van her Christendom, hetwelk de menfchen Met alleen leert, zich als sreV 5
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reldburgers, maar zelfs als burgers van her geheelal to be ;
fehouwen, als vermaagfchapt met alle redelijke wezens al .
omme, en betlemd am ddns met alien, i1} gemeenfchap ce

tredep. - Dit laat(le idd wordt, ten flotte, in een fchoon
vacs, uitgebxeid.
Iriiermede komen w1j) tot de Cedichtep, welke bet overige
van dezeu bundel uitmaken :
tlio, 1, getiteld De Zon , van wijien Mr . P. L . V AN D Z
s As T !s P L-Ef, is een zacht rollend, fail vloeijend vers, da ;
*us noch gebram laax hooren,, ngch hoog opwaarts voer4,
MW des to meet godsdien(lige gpvoeleas wekt,
z ., dan o4jngn &L aY,N , door B E-LL A M I ; over den on}.
veabreekbaren liefdebatidc, die alle redelijke fchepfeleq in 't
beelal verbindt, en nok deze vrienden aan elljander bechtte,
I4erbaar., ow de hand, waarvann be; komr.
3, Hopeloozt Liefde, door* * * Vol van, kunst, kracht . en
gpmakkelijlte, uitdrukking ; maar war is een bald,, welds vuur
bid Keen lichtglogd helen ken, en een rozetnep5 wiens Puts
psX kieurgemengel niet langer branden kin, bb(loten in . aWl
1Ie gel , miter., gloeajande van wang ., door 't gggew des blandr
tern bceekt ?
q,. De btogp,, door ?4r, w, Kd L n slam u x . - De Gade des
dit onderwarp in den vorigep bundeL IdieR ;
Dicbcezs- bezi
. hij bet, met manuelijke kracht eat qgutheid. - In dix
act,
vets 44a fciwnubeden, waaruoor wig pane woardep hehllen,
en waarbij leer rlaras auk gxisquis zich onweez(taauliik aan
ons o,;tdrong febaon bet, in den vooazang, w-eder flechts -ea
tokbsleu, beet . v n de uitgediende lath., vat reeds ontwcuae,knokWelen f -- De, uitaebre ide Lofzang aan God voor bet gefchenk

der hone. wslke, aehter bet hoafdzedicht volgt ., is mede.
beeXlijk . I veele moeite weer(laap wi,} den aandrang, oin
her, een of andez suede- te, deelen ; dock ons beftek dwingt,
de keus belewmer4, en van bet gatielons, kunstvermogen des
Diakters behoefc ntemand ., door nienwe. flalen, overtuigd teM
warden.

Mevsouw B I L D.n u n uat pxaslt bier weder aan de zij.d~
van, haren Man, in, No .5, Ralows . Burg, vnn verre pxRlgd
naar. K o sa G A 11-T a N . , Dit Ralawsburg, i11 de Middeleeuwen een Rooversflot, op bet eiland Riugen, aan den Qevcr
van bet. Baltisch iWeer, werd door drie fielteu, zonen van de
a(Tchuwelijke j u u I T H , en met haax- doer eene beminneiijke
.
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dochter, I a M Eat G A a D E, bewoond. Op een hunnsw togten
maken deze fchelmen den Vorftelijken a r T o o a.a gevangen,
die IA M z N a a a D E's hart verovert. Zij weec belmelijk zijne
boeijen to Oaken, en hem zone .vrijbeid weder to geven, ; en
bjj vedooft zich can haar, en zegt hear verlosfing toe, Hij
koant san 't hof van j A a o ra A a, den Vorst van ,Ralgen , die
hem zijne hulp belooft, om bet roofnest to vetnieesterea,
Igaax vooraf wil, dat hi hem zijne braid, uEaEGOrsAnat,
van Rostock zsil afhalen, en in zone armen geleideu, Hilt ig
biertoe vaardig, zeiit naar Rostock, en begeeft zich met usR E G o N D E op dea teragtogt . De roovers randen zijn fchip
au,, bij zelf en een van hen fneuvelen in 't gevecht, bet
febiB wordt ver wend : en tear den, wal gelieept. Bo deszeie
akp>gs;, bnind* zich t1. .uEMG .A :a Z can den oover, ziet .
IV
ksofd Or Sliefide$ op dea jaws vas ft kaperfchipi krikw
e 4p t
, en i n bftm Riaoa * Am Mea sock hid;
bs
jasa det
Who* >
ei
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overgeblevene roovers ,, wade teidetl pt*ol*en, to Map
i1u wrcidra bet onverdsdigd flat binnera ; docb vipdt en aaa srca .pcc,DE, riawr de helfvk¢ j u i 'v, u , die dsani* ook zibl~,
zetve bet levee had beaiomea,
a amd . - lie; da ar bet
aFgti
jW verhaal, ops bier, door Vrouwe ai :aaza squ .
zqv she son. )aft sea haar waabteil ",Au is sear fi *,a

w

verbli den
ff order 1". chi tat 71, . w'R awaa*ebs
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aft Jj;fit dam
Mengelingen, en nit zijnen daarin gepleatften hNitgesftyiiW
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. NO- T is gOOgE .an 490 Z*t rgm . iWdm
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leest men poet gene, , eB gar<gigen van can dielytetlditen
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men daarover niets bijzonders zeggen, en fpoeden ons tot
den derden bundel .
Deze wordt geopend met eene Befchoutving van den vornt
en inhoud van

C I C E it 0'S

L 1E L I U S ,

over de Vrlendfchap,

door ABR . n L U SSA a E ,J o N G E, in den vorm e.ener Voorlezing, welke allezins van de bekwaamheid des Opftellers,
als Spreker, en sevens van zijne letterkennir en bevoegdheid,
om de meesterfiukken van den Romeinfchen i edenaar in onze taal over to brengen, getuigt . Gelijk de Heer B L U S S f
dit fink zeker alleen voor zulken vervaardigde, die bet oorfpronkelijke niet lezen kunneu, zoo zeggen wij er ook eeniglijk ., ten dienfle van zoodanigen, van, dat bet onderwerp
daarin wijsgeerig, bij wijze van zamenfpraak, op de zoogevoemde Socratlfehe manier, is behandeld, en dat bet befluic
van alles, met c I c E It o's eigen woorden, is : „ De deugd
alleen kweekt en voedt ware vriendfchap . Eert de deugd boven apes, en acht de vriendfchap, na haar, van alle goed
bet grootite."
Hierop VOIgt T H E AGE N E S ; of Zamenfpraak over bet Cebed,
,door Mejuf.,rouw G A L I E N, (thans Mevrouw W Y T T E N E A C H)
uit bet Fransch vertaald, door N. G . VAN H A M P E N, mede
in den echt Socratifchen geest, en, als in den bloeijendften
a d der Griekfche wijsgeerte, gefchreven ; waarom men er
ooh geene andere denkbeelden, dan van then tijd, in verwachten moat . Eene uitmuntende loffpraak van dit opftel is,
dat de geleeide Vervaardigfter van hetzelve zoo oorfpronkeIijk Grieksch heeft weten to denken en to fchrijveli, dat zeker Recenfei*t, daardoor misleid, haar werk eerst voor eene
sirttling va,I een oud Grieksch gefchrift, daarna voor een
aa-eitvoegfel van verfehillende plaatfen van oude Sehrijvers,

heeft gehouden .
Bet 3de ftuk is eene Yerhandeling over den godsdien/ligen,
stdehfken en maatfehappelijken invloed der Dichtkunst, door
c. A . 11 A M A E E It , Hoogleeraar to Franker, (thans to Leiden.)

Igaar Recenfbnts ooideel is dit, zoo wel wat den vorm en
inhoud, als teat den ftijl becreft, ten ailervoortreffelijkst iuk .
in lange heeft hij niets gelezen , dat hem, in zijne foort , beser behadgde .: maar vooral bet vloeijende, bet zuivere, bet
ongekunftelde en eenvoudig fchoone van den ftijl, zonder
eenige opfmnkking, zonder eenige valfche fieraden, zonder
zoogenoemde bloempjes, zonder die ellendige en fchier nooit
w dl
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wet volgehoudene Metaphoren enz ., heeft hem bekoord. Inthen immer bet gevoelen, dat een dichter geen goed prozafchrijver zijn kan, gelogenfiraft is, bet is bier. De Hoog.
leeraar H A M A K E R is toch ook dichter , en beefs bier niet
alleen der kunst, welke hij zelf beoefent, deze fraaije lofrede gehouden, maar ons ook eene loffelijke proef van zijn
kunstvermogen gegeven, in eene navolging der vijf eerfte
coupleccen van den Lierzang des Engelfchen Diehters T H 0M A S G k A Y, The progrefs of Poetry, welke deze lofrede be.

fluiten.
No. 4 is Perflag wegens bet Spaansch Treurfpel van Dot
G U L I E L M O D E C A S T R O : de Heldendaden van den Cid,
door Mr. w. u I L D E a a Ij z . Bekend is bet voorcreffelijk
Treurfpel De Cid van C 0 R N E I L L E . Dit is eene navolging
van bet oorfpronkelijk Spaanfche, bier boven genoemd, maar
meesterlijk door den Franfchen Dichter voor bet tooneel zijns
vaderlands gefchikc gemaakt . Velerlei beoordeeling heeft deze
navolging ondergaan ; maar met bet oorfpronkelijke is zij niet
vergeleken, hetwelk echter en nuttig en aangenaam zijn kan .
Daar nu bet oorfpronkelijke even weinig algemeen bekend is,
als de Spaanfche taal, waarin bet is gefchreven, heeft de
Beet B I L D E R D IJ K zich verledigd, om van hetzelve eerie
breede fchets to ontwerpen, welke ons bier wordt medegeDat dit aan hem wonder wel was toevertrouwd, wie
deeld .
zou daaraan kunnen twijfelen?
No . 5 . Redevoering over de hooge waarde eener goede Ops'oeding tot de vorming van een waarlijk grooten Schilder,
door Mr. W. T E R P s T R A, Rector der Latijnfche Scholen to
Croningen . - Het doel ouzer betlemming is volmaking : deartoe moec de Schilderkunst medewerken : dic kan zij niet, ten
zij ze der ziele zachte, edele en groote denkbeelden, of
groote, verhevene en Itavolgenswaardige voorbeelden, vooritelt . De Schilder, die dat niet doer, is niet grout, en, om
bet to kunnen doen, moec hij eene goede opvoeding genoten
bebben . Zietdaar hetgeen de Redenaar los en levendig ontwikkelt , en met eenige fraaije vootbeelden opheldert .
No . 6 . Het Beeld van A R I A D N E , in de Beeldengalerij to
Parijs, door Mr. C . j . v A N A S S E N . Eerie dichterlijk fchilderachtige berchrijving van dit uitmuntend liggesd Vrouwe.
beeld, in flapende bonding, met alle de trekken eener deerWiswaardige , die door mishaudeling lijdc . De Heer V A r A ssEN
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sEN fchetst bierbij zijue eigene sandoeningen, toen hij dit
beeld befchouwde, en deelt, in bet kort, de gefchiedenib
van A R I A p N E mede .
In No. 7 geeft bij eene Opgaaf der Verzameling vd#

Standbeelden eiS andere voorwerpen van oude Beeldhouwkunst,
in het Paleis van de Louvre to Paris, in November i8r .

Deze dagteekening doet van zelf nferken, dot dit de opgaaf
is van bet overgeblevene, nadat bet atom aan de volken ontroofde was terug gegeden . De Schrijver, die, in de dagen ;
toen dot geroofde deze zalen nog mede verfierde, dezelve
gezien heeft, doorwandelt nu de vertrekken, merkt op, wat
verdwenen, wat gebleven is, en that bij de waarde van bet
een en auder, 21s kunstregter, fii . Men zou zich zeer be_
driegen, zoo men waande, dot dit tlechts een dorre, zoogenoemd beredeneerde, Catalogus was. Neen : alles heeft bier
ziel en leven, en verfchaft eene aangename lecture. Eene
done lijst van alles, voor den ilefhebber van belang, en Welgeordend, is, in weinige bladzijden, achteraan gevoegd .
Hiermede komeu wij tot de Ged%bten.
Het i fe is eene Pertaling van het rode Beek der fliade
van HOMERUS, door Mr. J . VAN'S GRAVENWEERT,
en eene vertaliiig, fchoon zoo getrotiw, ais in gebonden il1jl
mogelijk is, tevens over het geheel zoo vloeijend, dot n'dn
fchier zeggen zou een oorfpronkelijk Hollandsch gedicht to
lezen . Zoo moet men H O M E R u s aan zulken leveren, the
hem in zijne eigene tool met lezen kunnen, indien zij ilhmer
fmaak in hem zuiten kiijgen . Of zij echter wel ooit in hen
aL dot gadeloos fchoon ztillen vinden, hetwelk zoo vele geletterden, zoo vele eeuwen long, in hem bewonderd hebben,
daaraan blijven wij twijfefen . fiertoe fchijnt hoog gevoel en
een kunstzin, lien men zonder de beoefening der oude letterkunde niet verkrijgen kan, onontbeerlijk . Mogten wij ondertusfcheq den geheelen Dichter eens zoo bezitten, als ons
bier eene proef van hem gegeven is 1
2 . Frije Navolging der eerJle Elegie van T I B U L L U S, door
J . s . L U T G E R T. Niet f echts navohing, moor ook losfe en
bevaliige uitbreiding . liec oorfpronkelijke heeft flechts tweeenmgentig, daze navolging driehonderd-en-vijftien, hoewel
wat kortere, regels . Doch bet is niecs to fang, en zal son
elk, die gevoel en fmaak heeft, gewis behagen .

a.

Fragment uit I2et ifle Bsek van

DI I L T 0 N'S
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radijs, door J . V. D . D . (Proeve van zoo letterlijk mogelijke
overzetting .) Wij kunnen de getrbtiwheid dezer overzettin&,
door vergelijking met her oorIpronkelijke, thans niet beoordeelen ;
doch zij draagt hier en daar blijk-genoeg, dat aij niet zoo
vrij uit de pen wildg, als eigen opitel gedaan zou hebben .
Trouwens, dit was ook, bij zoo letterlijk mogelijke overbren.
ging, in dichtmaat, niet anders mogelijk, en Wij zijn er Leer
vet of van daarom aan deze overzetting verdienflen to ont .
zeggen . Maar, bet geheele origineel moge dan zoo veell
verh'evens en flout gedichts behelzen als bet wit, oils gevait
bet Met.
4 en S. M A'R I A's Medekjden , door r. v-A N sit A A M, en
MARIA bij het kruis, door Mt. W . B t L D E R D I1 E , bet
eerfle vertdlihg, bet antler vrlje `havolg'ing van bet bekehde St,1bat Mater. Beiden vloe1jietld ; mar h'et eerltte nicer
overal verta/Yng en den On van bet oorfpronkelijke nitdrakkende, en bet laatfte, voor bet minst voor de helft, gene
navalging, dan in een buster Yuinieh zi'n.
6. De Yerfchijning, d'Bor a. F. -r. be Dtchter Verbteet&
loch, bij bet graf van wfflen den Prbfesfor_Rev, den ontf?apenen uit hetzelve to zlen ten voorfchijn konten , d6ch 't
is flechts voor een oogenblik, daar bij terftond'in 't ze1be
weer Iiedetzinkt. -- fi ec verhaal Arvan is 't al . Of t1 t'Pu
Gtdicht ep den ddbd vttn Prof. P. A v iuag be6etr, zoo As ht
op bet blvd van den Inftoud getitejd words, voora: Saar de
Richter, in bet zffe Stnk, verklaard had, Been vets op din
overledenen to kunnen - naken, Iaten wij onbetlist.
7. De zes a December, (verjaardag van den gins van Oratrje) door 1. D A -C O r T A . - Doch wij ltuntien nletr meer, thin
opgeven, wot bier verder voorkomt . Opwekking in t s owjaar vdn 18i5, en Jan m'iin Yriend, bij de gebv i'te vAn
sin derde Ziontje, belden door JA CO v 'PAN BAN ; Mdertrands eer hetfeM, !ta den flag bij J7glers, en Antwobrd aacr
Themire, (over bet lmisfelijk getnoegen en bet d'Waas ftreven
naar luidruchttge vermaken) beiden d`dor Mevrduw gst D z Rp Ij it ; Pertaling van een Fragment van x E ri A N D E R , ( bittere uitdrukking van leedgevoel over her voortrekken van onwaardigen dan verdienflelijken) door hares Echtgenoot ; Lew tewandeling, Op den dood van een Meisje, en Ter getijktijdigc
verjaring van eene Moeder en hare Dochter, alien door a.
F . T. ; fan nsijn Kind, bij aijne geboorte, door Prof. c. n a
WAL,
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Op bet afJlerven van Prof. It A u, door A. V .
De Heeren B. F . T. en A . v . fchijne!] ons wat al to zeer cc
hellen naar bet overdrevene.
W A L, en

Ae),man van Lobeneck, of Levensbekentenisfen van eenen Man.
III Deelen.
(Vervolg .)

Italie to reizen ; doch eerst wit
hij beproeven, CLEMENTINE tot echtfcheiding to bewegen . Het onderhoud bij deze gelegenheid doet de verbitcering tusfchen beiden bet hoogfle toppunt bereiken ; daar zelfs
eene, J O HAN NA door bedreiging afgeperfle, verkiaring, van
met eenen anderen getrouwd to zijn, niet alleen haar d .oel
Net bereikt, maar hem, zich ook door haar bedrogen wanende, met de diepf'e verachcing, en bet opgeven van aile
aanfpraak op geluk, vervult. De echtfcheiding komt niet tot
hand . CLEMENTINE dreigt, hem to zullen vervolgen .
Te Weenen vindt HERMAN JOHANNA, als kindermeisje
bij eene Gravin ; doch zij, door eenen eed gebonden, ontvlugt hem . Nu ontdekt liij bet aan hem gepleegde bedrog,
en reist, eer hij de wijde wereld ingaat, nog eens naar Zwitlferland, ter nafporinge . Maar alle mogelijkheid daartoe was
dfgefneden. Op zijne reis naar Rome heeft C L E MEN T I N F,
eenen fpion onder zijne bedienden ; maar ook A N T O N I A
heeft zich, verkleed, in zijnen dienst gedrongen, to zijner befcherming .
Te gelijk met HERMAN is ook CLEMENTINE
to Rome, op %vie Lord S I D D L E T O N, zonder haar to ken.
pen, fmoorlijk verliefd geraakt ; terwijl zij hem voldoecl' lg
belooft, mils hij HERMAN vermoorde. Deze en S I D D L e .TON outmoeten elkander, en zoo words dit voornemen veren verijdeld . Ook ORATIO vinden zij to Rome weder
HERA'I A N befluit nu, naar

trekken met elkander van daar, zonder dat bet C LE M E N T I.
N E gelukt was, HERMAN to doen vermoordeu . Op cen
landgoed onderweg vindt ORATto zijne vrouw en kinderen,
en SIDDLETON zijne, in zekeren zin door zijne fchuld,
gavallene en door hem verlatene zuster weder . Doch, eer
zij daar komen, wordt A N T O N i A floor C L E M E NT( N E'S
werktuig, maar die HERMAN had meenen to treffen, gewond, en flerft op dat landgoed . Allen met elkander gaaa
naar
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mar Engeland op reis . Terwijl zij daar zijn, IS CLEMENgeftorven, die aan HERMAN deszelfs kinderen, die zij
zoo lang heeft bij zich gehad, . met eenen, bij 't gevoel van
baar naderend einde gefchrevenen, merkwaardigen brief, then
wij gaarne mededeelden, indien de ruimte bet gedoogde, terugzendt .
S I D D L E T O N en B E L L A, zijne zuster, benevens HERMAN en zijne kinderen, reizen naar Duitschland. Door een
valsch berigt aangaande J O H A N N A's dood misleid, words
bet huwelijk tusfchen B E L L A en HERMAN vastgefteld .
Doch op de terugreis naar Engeland words j o H A N N A zeer
toevallig in Hamburg gevonden - terwijl men bezig is, haar,
in fchiju geftorven, to begraven . De raadfels losfen zich op,
en HERMAN fmaakt met gade en kroost, met vader w E2 E R en andere verwanten , die in j O H A N N AS gefchiedenis
2ijn betrokken geweest, op zijn ouderlijk Plot bet geluk des
levens, na langen ftrijd .
Dit is bet algemeen, bet zeer algemeen betoop der belangrijke gefchiedenis, van welke wij gaarne eenig kahkteristiek
itaal wilden leveren, en b . V. C L E M E N T I N E Of j 0 H ANN A'S
oudoom, S I D .D L E T O N of O R A T I O, altemaal diepe karakters, laten fpreken ; maar de ruimte verbiedc bet ons, en wij
weten niet, war to kiezen .
Het belangrijke van dezen Roman neemt niet weg, dat dezelve, als kunstfluk befchouwd, zijden heeft, waarop aan •
meriting vale . Deze gebreken zullen bet aangenaam onderhoud, dat de lezing verfchafc, geenszins ftoren : maar, aan
den anderen karat, juist omdat wij bier geen alledaagsch werk
voor ons hebben , zijn wij zoo veet to meer verpligt, dezelve aan to wijzen .
Wilde men in 't algemeen zeggen : de karakters zijn over.
dreven ; daRrtoe zoude men, misfchien, weinig regt hebben : want welke wet bepaalt den Romandichter, om nooit
buiten de grenzen der gewone menschheid to gaan? Integen .
deel ziju wij van oordeel, dac bet weinig overeenkomflig wezen zoude met bet beroep des Dichters, om, met verzaking
van zijne poetifche vrijheid, nimmer iets to leveren, dat
buiten de dagelijkfche ervaring ging . Daarenboven : war is
overdrijving in de karakters? waar is de grenslijil gecrokken,
boven of beneden welke geen karakter zich. verheffen kunne,
of ooit verheven hebbe? Zoo mag dan de hevige en zich
IonB-0LICBESCH . 1818 . NO, 7 .
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louteresde ltefde van A N T a N-I A, die bear beweegt, als tiev
dieude verkieed, Hait35AN to zijner befchermitsg
r utalid
to votgon, allezins in bet dagelijkfehe leven Diet vertoond
worden ; gelijk de Dichtes bet karakter van deze A N Teal I A,
#halts DO s e R M A N's haide behandeling, eenen leer Ian ne
men, die door het later verhaal barer gefchiedenis licht en
handing veIkaijgt, is hit hear gedrag, op bet tooneel ven dezen Rat+ralt ten minute, zeer eanfequent. Is ook al de uicvoe•
sing, wac de snogelijkheid aangast, onwasrfcbijWl k-, wij le&
ten eenen Roman, en ziju in eene diehterlijke wereld. Dane,
enregen willen wij wel bekennen, dat een karrikatuur-kayak .
ter gelitk At tr s T E t L t, voor de waardigheid van dezen Ro .
ststn, to lang is vofgebouden ; fehoon de grondtrekken van den
geleerden pedant wel joist geteeketrd zijn .
Onze meeste bedenkingen hebben wij tegen bet }carakter
van den hoofdperfoon HERMAN, die ons (misfcbien tnogen
wij dit als een bewijs voor de regtmatigheid onzer oordeelvel .
ling opgeven) bij de lezing minder medelijden, dan verachting
on haat iti'boezemde . Een goed, gevoelig, landelijk-eenvou .
dig jongeling, vervuldt met eene idle van menfehellJke deugd,
die hij tilt igene krachten wear zoo gemakkelljk meent to
bereiken, verandeic ftraks in eenen zwakken wreedaard, die
zich door ieder gefprek laat leiden en op tegenovergeftelde
gedachten brengen, maar blind, koppig, doof alleen danr is,
waar de deugd hare eigen zaak voor hem bepleit, en hem
van hare onderdrukking poogt terug to houden . Eene rampzalige vastheid in bet booze, die bet hem mogelijk maakt
eenen engel to widen ten val brengen, en hem in Rest heft,
de treffende tooneelen, die zijue huwelijksvereeniging met
hear als tweede vrouw voorafgaan en verzellen, nit to hou .
den, is eenigzins onnatuurlijk in hem, die Dog Been boos .
wicht, en bet, in den ffrengilen zin, ook noon geworden
is . Terwijl hij met j o H A N N A ill Zwitferland in den fchoot
der ruste en des genoegens leeft, (uitgezonderd zijne luimen,
die nit zijn kwaad geweten opwelden) kunnen vreemdelingen
hem met verdenking tegen j o n A N N A's deugd vervullen ; en
allddn de item dezer edele, eenigfte vlekkelooze, en door
hem ongelukkige, hare betuigingen, hare bewijzen, hare fmeekingen, hare brieven, deze allddn vertnogen Diets op hem .
Ware A N TON I A, toes zij hem naderhand op Lbbeneck be .
zocht, Diet wijzer geweesc dan hij, hij zoude waarltjk weder
met
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met haar getrokken, en, dit ligt in zijne natur, zijnd out1
gemeenfehap met haar bebben voortgezet . Een weekharti.g
aongeling 3 gelijk HERMAN toch inderdaad was, moest in de
onzekerheid, waar J O H A N N A en zijne kinderen water. , gree*
oogenblilc rot hekibett kunnen vinden . (De vferittooijing+ in 't
cezelwhip zijner jagt- en drinkebroers laten wij , als bealwelming i dhar .) Maar hij kin vrij vergenoegd zijn cogtje
3taar Rome, en nadtrhand met stn ALE TON enz . natar EngE
bixd, doer y reel gevtte1 voor J O H A N N A fonis laten b l ij ken ,
mater rock 8p het graf, It geed bij meande hec hare to zijn •,
zijnen kinderen gene niedwe inoeder
in Bt: L L A namelijk ibeltn+en . En toes hij naderhaaid JoHANNA ols nit her graf
terug ontvangt -- ja, zoowhar! bet is goed, maar men zoude
.- CLEMENTINE is gevallen,. dat is
beast zeggen meet diet
wait ; tftaar zij is de vrouw niet, die zulk eene hardnekkige
verwerping van eenen n E R M A -N verdiende , en zij overwint
Mthzelve to veel, ook in vernedering voor hem, dan dat hij ,
die zelf zoo veel op zijn geweten had, regt konde hebben,
zoo trotfehelijk tegen haar vol to houden . De Schrijver heeft
wel overal voor zamenhang en voegzame overgangen gezorgd
desniettemin blijfc her waar, dat hij ons een karakter heei't
gefchetst, hetgeen, bij deszelfs gevoeligheid, w spelturigheid
en zwakheid, alleen in de verkeerdheden vastheid b`ewijs: .
Beklagen wij HERMAN ook al, wanneer wij hem zien l~m
den, itraks geeft hij weder aanleiding tot onwillekeurigen we®
derzin, ja verachting ; en wij gunnen hem naauwelijks in het
einde zijn waarlijk onverdiend geluk .
O R ATI O komt eigenlijk to zeer voor als egoist . Toen
hij zich bedrogen waande, was er in de geheele wereld niets ,
dat goed of groot was. Zoodra hij zijne vrouw weder hec .'t ;
laat hij oolt dat derlkbeeld varen .
C L E M E N 1'r N E handelt eenigzins onbeftaadbaar daarin,
zij HER M A N doot eene, J O It A R N A afgeperfte , v er i .
zoekt to bedriegen . Hare latere wraajrtucht k innen wij ov .
eenkomfiig vinden met haar karakter ; maar die isge fireclt
beheden hetzetve.
De epifode in bet eerfte steel, betrekkelijk de Club hr C",
W es, is desgetijks, t' l bezidn, betaede'n de waardigheld vat
dezen Roman .
Wanneer onk A de verleldfng der zinrtet :jkheid wet to be.
kdorlijk en ee fevettdig zij afgebee3&, zults vtordt oggewo .
X s
gen
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gen door de voorfielling der gevolgen . Men kan in 't a1g@ .
meen in dezen Roman zien, hoe weinig menfchelijke detrgd,
zonder flellige reinheid des gemoeds, en zonder Godsdienst,
beteekene .
Aan de vertaling is, naar ons inzien, de uiterfe viijt be .
deed, en zij is wdl gelukt. Her moeijelijke der overbrenging van zulk, een werk geyoelen wij , en verblij Jen ons to
meer, dat noch her karakteristieke en krachtige, noch de
geest van onze taai daarbij geleden hebben . - jammer, dar
bier en daar florende drukfouten zijn ingeflopen . - Een
fchoon vignet is voor bet eerfle deel geplaatst .
Voorts zal men bier oneindig meer belangrijke tooneelen en
gezegden vinden, dan wij ook flechts aanflippen konden .
Den Lezer verzekeren wij van veel genot, en hem vooral,
die in de karakters dringt, waartoe de weg bier doorgaans
gebaand is . Wil hij zich aan dezelve fpiegelen, -- de Lezeresfe inzonderheid de edele J O u A N N A ten voorbeelde nemen ,- en voorts bet waarfchuwende en leerrijke in dezen
Roman niet over 't hoofd zien, dan kan ook bet zedelijk
nut van deszelfs Iezing zeer groot zijn .

Nagelaten Gedichten van Mr . T O
gegeven door Mr. H . A . S P A N D
Wouters . ISI7. In gr . 8vo. 84

H
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Te Groningen, bij W .

131. f I-s- :

er is moeijelijk, altijd reden to geven, waarom eenig fink
langer dan andere onbeoordeeld blijfc liggen. De Recenfent
weet bet, dikwijls, zelf niet . Althans de naam van M o DDER M A N is in de letterkundige wereld bekend -, en vooral
die van s r A NDA w beroemd-genoeg, onu een bundeltjeverzen,
met dezelven, als dichter en uitgever, pronkende, geenszins
ongelezen to laten . Even zoo ulin wane iemand, dat ze zoo
weinig proef bielden, dat derzelver uirgaaf der vriendfchap
en kinderliefde vergeven, mnar vooral niet tot roem of eere
gerekend, -- dus best van de ganfche zaak gezwegen Inoest
worden. Neen : wij danken den Heer S p A N D A W v®or de
moeite, aan dit bundeltje befleed, voor zijn uitnemend wd1
gefleld voorberigt, welks gegrondheid, war den aard en de
waarde der verzen betreft, ons voar her overige des ce volko-
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komener borg blijft, als ook voor zijne fchoone, dichterlijke opdragt . Het eeue en andere, bier geleverd, verdient
door des waardigen M o D D E R M A N'S nakomelhigen, zijne
vrienden, bekenden, ja alien in waarde gehouden to worden,
die bet fchoone in de poezij niet van eene zekere manier,
niet van eenen hoogen zangtoon of dergelijke afhankelijk maken, en die, inzonderheid, met waar genoegen ftilflaan bij
de befchouwing van enkele heldere, fchoon lang onopgemerkte, lichten aan eenen doorgaans donkeren hemel . Er is
zeer veel oorfpronkelijks, zeer veel treffends in deze verzamelirg, die echter niet Ws de bloem, maar als bet voorname
overfchot van vele, meestal flechts in bet geheugen bewaarde, flukjes moet aangemerkt worden . En gaarne geven wij
den voorredenaer toe, dat, ware 's mans loopbaan begonnen
waar zij ge6indigd is, hij gewisfelijk eetre eexevolle plaats
onder de voortreffelijke dichters van onzen tijd had bekleed .
Tot Raving van dit oordeel, zullen wij geen' der lierzangen
aanha(en, fchoon vooral de eerie derzelvea axle opmerkzaamheid verdient ; ook geen der gelegenheidsgedichten, waarin
bet meerendeel beflaat ; maar eetsige coupletrcfn uit bet Pootiaanfche minnedifiht : De wBdergevonden Bevalligheid, als
zijnde in zijne jeugd gedicht, en dus de beste inaatflaf voor
den aanleg, en tevens zonder die vrijhedeu, welke men in
louter huisfelijke rijmpjes gewoon is to bezigeu.
't Werd avond. Phebus zonk
In zee . Het westen blonk
Door goud en purp'.ren ftralen ;
De zilverblanke maan
Kwam aan des hemels zalen
Haars broeders post befl-aan .
Bekoord door al her fchoon,
Zoo luisterrijk ten toon
Gefpreid, in deez' landouwen,
Lag Titir, bij een' bron,
D e majesteit to aanfchouwen
Der ondergaande zon .
Zijn oog, tot nu gevest
Op 't fchitterende west,
X 3

Dwaal-

3t•O

2. M O D b E It M A ht,

llAe}EEAq%Pf GEMOM MF.

Dwaalde of mar de oosterkinamen,
Waar hij een Godlijk light,
Een' nieuwe zon zag klimmen,Verblindend zijn gezigt.
't Was Venus groote zoon ;
Hij vloog, op last der Go6n,
Door 's bemels blaauwe tranfen :
Waar zij,ne fakket barat,
Verbleeken zelfs de glaut
Van Phebe's hel geflaent' .
Ii 't einde daalde hij
Near, aan des herders zij .'.
Straks werd natuur bewogen,
En at wat adem had
Gevoelde zijn vermogen,
Zelfs 't vischje in 'e lille net .

't Gebloeint' kreeg fehooner kleur,
En fpreidde een' frisfcher• geetr ;
't Gevogelt' kwinkeleer to
Op liefelijker toon ;
De zilv'ren bron vere rde
De komst van Venus zoon.
Hij fprak den jong'-1ing aan, ;
De beek fcheen fail to ftaatt ;
De blad'ren kregen.,ooren ;
Stil was de tmebtegaal,
En 't wi fe fchgea to hooren
Naar zijne toovertaal .

Keur van belangrij jw e. ander4we'e,de F rbalom . Door A.
B R U G G E MA tV S . Hula lieu g.& DDar*echt, bij A . Blusfd
en Zoon . 5817 . h : gr . 8uo6 8o& Dl. f s-a8- :
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zoo zeer verraald als wel vrij gevolgd en vervormd,
zcgt bet voorberigt ; en bet komt ons voof, dat deze arbcid lqf verdient . De verhalen in dit deel zijn vier in getal .
i . Her
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i . Het vaderlandlievend Meisje, dot maar geenen Fransch .
man dulden- kan . Hare bear vriendin huwde echter zooda .
nig eeeen- tot bare grievende fmarr ; eu ook zij febeen daartoe door hat noodlot belt", want een Franschman redt
haar bet leven, eu op aandrang barer bloedverwanten en
vrienden geeft zij eindelijk . haar woord. Gelukkig echter
loopt bet zoo, dat zij op dezelfde wijze aan hem de fchuld
der dankbaarheid kan voldven, teen de vlerachtelij re fsionn op
den dood ggvangen zat ; ca eindetjk komt hea nit, dat Met
hij, maar de vriend, dies haar hart gekoaen had, haar redder was, met wien zij dan ook, tot onze hartelijke vreugd,
gelukkig wardt . De ingenaakenheict vita hat eoch een weinig
partijdige meisie beviel ons ; en, met eon weinig minder over.
dreveabeid, wenfchen wij onze vaderlandfehe meisjes haren
2nd -Franschgezinden, edelen geest .
2 . Louife van Wellenthal is een uitmuntend verhaal . De
waardige Gravin, de fpeaibai vail haar ongilukkig noodlot
in de liefda, verhege zich edel en groot in haren rampfpoed,
maakt anderen, en wordt eindelijk nog zelve in het huweltcjk,
gelukkig. Wij ontmoecen bier geene andere belangrijke, dan
zeer waardige menfchen . De lezing A.emt bet hart tot bet
goede en tot weldoen . Dan,
3 . Adolf, of de veoffooten Zoon, komt ons voor een doel .
loos verhaal to zijo . Be brave en allezins voortreffelijke jongeling is de fpeelbal van onverdiend ongoluk, en zijn dood
op bet bed van eer was zijne dt nige vergelding. De onwaarfchijnlijkbeden zetten wij alien ter z ;jde ; maar wat vermaak
of leering bet geefc, zijne gefchiedenis to lezen, vatten wij
Wet, tan zij alleen bet volfrekt zeldzame van zoodanig gevai behagen mogt.
4. Beter is de Dankbaarheid, die wij toch ook wel elders,
met meet e&genlijk gezegde zelfverloochening verbonden, en
alzoo nog edeler, geteekend vonden . Dan, de onderfcheidene dankbaren bier zijn toch goede voorbeelden en goede
tnenfchen ; wij verblijden ons in bun eindelijk lot .
Dic tweede deal is buiten cwijfel de bezitters van bet eerite welkom.
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Rekenboek voor Jongens, ontleend uit de Wetenfehappen, G .
fchiedenisfen en den Koophandel. Door 11 . L . W E S S E L S ,
Schooionderwijzer to Uithuizen . Ijle Deel. Tweede Druk .
1817 . In kl. 8vo. 112 BI. Ilde Deel. I8I6. 176 Bl. Te
Groningen, bij W. Zuidema . Te zamen f :-1g- :
Kort Onderrigt in bet nieuwe Maten- en Gewigten,
jlelfel, en--.
Door J . P . B o U R J A . Te Middelburg, bij S . van Benthem .
191 7- In kl. 8vo . 93 Bl f : -to
lets, over bet Onderwijs in de nieuwe Munten, Maten en Gewigten . Door j . VAN w IJ K, R o E L A N D S Z o O N . Te Corinchem, bij J . van der Wal . 1816. In kI. 8vo . 1q BI.
f :-4- :
Korte Handleiding voor mingeoefenden in de Rekenkunst, enz.
Door L O U I S D E K O F F, Lands Wijnroeijer . Te Utrecht,
bij J . G . van Terveen. 1817. In kl. 8vo . 8 BI. f :-3- :
v v ij nemen deze flukjes to zamen, omdat dezelven, min of
meer, 1letzelfde onderwerp bebandelen, namelijk onderwijs in
bet nieuwe munten-, mates . en gewigten-flelfel . Het was natuurlijk to verwachten, toed door eene wet bepaald werd,
dat voortaan op alle fcholen onderwijs in bet tientallige ftel .
fel zoude gegeven worden, dat ook in elk gewest, of bij .
kans in elke aanzienlijke flad, een kundig onderwijzer zoude
optreden, om eene handleiding tot dit nieuwe flelfel to vervaardigen . Alle deze handleidingen, waarvan wij bier flechts
een paar aankondigen, met elkander to vergelijken, grondig
to beoordeelen, en bet beste daaruit aan to wijzen, zal men,
met billijkheid, van ons niet kunnen vergen . Elk fchrijver
regelt zijn werkje naar de behoefte of vatbaarheid van den
kring, welken hij wil onderrigten ; daar zal din hetzelve misfchien ook nut flichten, en buiten denzelven misfch'ien nutteloos of onvoldoende bevonden worden . Voor den befchaafden en ouderwezen man is dic nieuwe flelfel Loch eenvoudig
en ligt to begrijpen ; voor den minpoefenden en geringen
burger, die aan den ouden flender gewoon is, zal hetzelve
nog lang eenige moeijeijkheden bevatten ; weshalve wij elke
veriiandige poging, om cie moeijelijkheden to vereffenen,
met
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met dank aannemen en toegevend willen beoordeelen . Van de
voor ons liggende werkjes is No . I een uitvoerig rekenboek
in twee deelen, behelzende vele nangename en nuttige opftellen, meest alien dieneude ter inleiding of verklaring van het
tientallige flelfel. No . t is minder uitvoerig, maar beknopt
en oordeelkundig zamengefteld ; bevat alieenlijk een onderrigt
in het nieuwe flelfel, waarvan het tevens, bij wijze van inleiding, den gefchiedkundigen oorfprong, in eene korte fchets,
mededeelt . No . 3 is meer eene duidelijke aanwijzing over
her onderwijs in de nieuwe munten, maten en gewigten, en
houdt zich voornamelijk met de twee vragen bezig : wanneer
moet men met dit onderwijs beginnen? en hoe moet men hetze[ve inrigten? No . 4, daarentegen, is ingerigt, om gemakkelijk
de waarde der koopmanfchappen to vinden, welke naar de
nog gebruikt wordende oude maten en gewigten zijn ingeItocht, maar bij de, verwacbt wordende invoering der nieuwe
maten en gewigten zullen moeten verkocht worden .
Wij
wenfchen , dat alle deze flukjes het bedoelde nut mogen
itichten, en bevelen dezelven aan de oplettendheid onzer lezeren .

De Recenfent van Mr . W. Bilderdijk's Nieuwe Uitfpruitfels
in de Vaderlandfche Letteroefeningen aan den Redacteur van dat Maandwerk.
Mijn Heer de Redacteur!

G root nieuws ult

Rotterdam, waarvan ik mij haast u kennis
to geven! Het is aldaar, na ongeloofelijken arbeid en met
vreesfelijke koscen, gelukt, een allergewigtigst Etablisfement
cot stand to brengen, waarvan de aanftaande voordeelen vocr
de Republiek der Letteren onberekenbaar zijn . Men heeft
er, namelijk, eene aigemeene LYaag opgerigr, waarin voartaan
alle uitkomend Letterwerk ten naauwkeurigfle gewogen zal
worden . De Weger is, zoo als ik hoor, een allerhupschile
karel, die alle mogelijke vereischten voor ziju metier bezit,
en flerk is als een dommekracht, zoo befchaafd als eenig
Waagdrager, en zoo befcheiden ass de beste Kruijer ; en, Manlief !
4aarbij (dat al heel wat raars is onder zijn volkje) zoo ge .
Herd, dat hij over VIRGILIUS, OVIDIUS, CATULLUS
(en
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(en wie weet, over welke Onden al meet 1) med kan keuve.
lien, dot her een pleizier is om to hooren . Zijne waag en
fchaal zijn daarenboven de bechrf!e en masfiefile, die men
kan bedenken . Geen last zoo zwane, of hij' kan zee er met
wegen. Denk eens ! dear !reeft hij , op eenmeal! de ganiehe
nncht vast mijne Recenfen van Mr . w . B I L DE R n Ij e's Nieure Utifpruitfels gewogen, en de fchaal is niet bezweken!
Boor! Dien man moeien wij ten vriend honden : want hij kin
ons onbegrijpelijk veer voordeel doen. En is bet niet een
hewijs van graote genegenheid, dot hij juist san ant work
zijn pikkel gewaagd heeft? -- Ondtrtnsfchen heeft de man a!
annfonds vijanden . Men heefr mij bier when vertellen, dot
bij met heel andere inzigten, dan ik denk, opt goed voor
zoo wigtig verklaard heeft : omdat hif, namelijk, zeer naau
we relatiAn zon hebben tot- den H'eer B I L D E R D Ij R, of ziften Boekverkooper. Doch dear geloof ik niets van, en it
hat mij van mijne genegenheid tot hem, on den onverplig.
ten dienst, lien bij ons bewezen heeft, zoo ligt niet aftreloken . Neen, waar ik kan, wit ik hem bevoordeel'en . Doch
ik zal dasr wearfchijnlijk niet vele gelegenheid toe hebben :
want elk zal wit van zelf nzar hem toeloopen, om zijne
waar to laten wegen, uu bij aan ons goed getoond heeft,
hoe best ho de waagkunst verfaat. Nu, dot mag ik van
harte gaaree- lijden : want dart gait her den man wel, en ik
behoef geen moeite to doers . En, was ben betreft, die hem
kwaad voorfpellen, - die verzekeren, dat bet hem onmoge .
lijk fang wet kan gaan, omhat, fchoon bij wet handen en
voeten aan zijn lijf heeft en ijverig genoeg is, bij ongeluk .
kig zoodanig aan kwade oogen laboreren zou, dar hij, voor .
at in zija' donkeren winkel, omneg'elijk wdl Men kin, of
zijn evenaar gelijk hangt, en well en haeveel wigs er op zijtse fchaat fleet ; zoodat bij ook daardoor met zfjn gewigt,
betwelk hij voor goed gekocht heeft, en hat walk zeer Ilecha
zijn zou, jammerUjk zou zijn bedrogen, en hat this mast
loutec toevat zoo zijn , dat her met bet- wigt van oils goed
zoo wt4 l is uitgekomen : dot houde ik altemaat voor gekheid,
va+ar wisjewasjes, ja voor leugens, voor achterklap en las.
ter, enhel uitgedacht am den magi to benadeelen : Zoodat ilc
maar vragen wilde, of de txeleefdheid pier eiccht, dot wij
hem een brietje van dankzegging en van aanbeveiing voor do
toekemst fchrijven. fa, ik zou u beast voorf ellei ,i (als hen
zoo
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zoo drok niet bij u oan 'c kanttoor was) em hem niEjn' dienst
aan to bieden, tegen dat hij al dat werk krljgt, dot ik voorzie, eo ota, van tijd tot tijd, tot hem lover to komen, on
hem een handje to )Iepeu. Mar ik weet wel, dat dat niet
gain kan.
Ik klijf hiermede
Uw dienstw . Dienaar
L. sA Apral s$i8.
X. X.

De meaenr/emt

&1l erd3jk's Nieuwe Virfpr*
uitfh
Y4 W W'• J
is de VederlMWfcho Letteroefesaingen a4M de meet geleerde
Heenen R . en *' : oven haxne zedf$e 4 tikritieken
to den Reeenfent oak der Reoenfenten .

Hec duet tzij Lend ., Mijne Ikeren l. dat g1,) u, oni in jnentwil, zoo zeer ge~cilattWeerd, en. t o vergeefs zoo vele moeite
gedaau, zoo vela gel,eerdheid uitgef'atd hot. Waarlijk, gij
doet zu11k een' UeOten Wtaerik, als ik near uwe uidpraak
ban, al to veet eea aaae,, 4n fpait wtteteos ttwen arbeid aan
eenen ouvertPeeteslVkett eat enw=ftVVen . En geeft dot wet
gtooa getuigeuis vaaa utve elgene tbedigbeid? Zal bet den eon
of ander niec wst iu twijfel breagen., of g4j mij we[ wearlijk
voor z*k eon flees bnefd bvndt, als grlj wilt fcbijnen ; de•
wijl men van zuft fcbrandere bollen, aft wnarvoor gij - wile
wordeA atangoiien din fates kin wacbten, dat zij zich zoo
veel can mil zoudou 144m gelegen liggen? 1k vrees that seer
voor. Ja, ilt vrees, dot het grootile deel uwer Lezers (en
dac zo ee zuij took bortelij'k fpijtea) uzelven lignregt voor
een pair greete buttarikitn sat houden, omdar gij bet hen
zoo wel, *Is in#, egret geeaan hebt ; dewijl gij onderiteld
hebc, 49 geen van hen all" in ftaat zou zifn, ow zeif m ij .
n o receafto van M3 W. B I L D o.a D Ij K'S Nfeuure Uttfpruitfelt
to beoordeelen, en dat ziJ duo op uw woord maar gelooven
zouden, dat mijne aanmerkingen flechts ilaaltjes van mijne
grove onkunde en geese wedertegging waardig zijn . En waarlijk, Wine Heerenl gij zijt at to openhartig met mij to werk
gegaan, dan dot ik mij niet verpligt zou rekenen, het we .
derkeerig met u to doen .
Gij, M4.n Heer B .1 dan vooreerst, met uwe fpreuk van
Low-
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Die fpreuk moet u zelf over U we kale zoogo.
noemde Bntikritiek over mijne recenfe befchamen . Of meent
gij, dat, zoo gij al bewezen hadt, dat bet Epithalamium
van uwen CAT U L L U S mij onbekend geweest was, elk daaruit met u befluiten zou, dat niets, van hetgeen ik op de Uitfpruitfels van uwen Wend heb aangemerkc, eenigen grood
bad? Dan moest bet geheel lezend publiek, naar dezelfde
fraalje logica, met u zot willen zijn, of zich vrijwillig door
u zand in de oogen willen laten werpen .
Doch wil ik u
eens wat zeggen ? Toen misfchien nog nooit iemand aan uwe
of des Heeren V.'s existentie, als mogelijk, gedaclic, en
toen 11W B I L D E R n IJ x de kinderfchoenen nog aan had, had
ik van uwen C A T U. L L U S reeds alles gelezen, wat hij, die
geen vuilik is, lezen wil ; maar, daar die CATULLUS mij,
buiten zijne vuiligheden, oar de hardheid van vele zijner verzen, waarom hij zoo we] aan fommigen der Ouden, als aan
menigen lateren geleerden, misbaagde, niec geviel, - daar ik
bij hem, met JUL . c 1& s . S C A L I G E R, behalve veel onreins, waarover men zich fchamen, ook veel mats vond,
waarover men zich erbarmen, en veel gedwongens, waarover
L ON G I N U S 1

men de fchouders ophalen moest, en daar ik, met de Heeren,
geen Verzenmaker van ambacht ben, noch noodig heb hij
met zulke Dichters gedurig op to houden, zoo heb ik hem
din, in volgenden tijd, fchaars ingezlen : en ziet daar, waard
om, mij bet geheel van zijn Epithralamium, na een verloop
vzn ruim uijftig jaren ., niec zoo wdl in bet geheugen lag als
de Heeren, met wier zulver Christendom en xedelijke onverdervenheid bet niet fchijnt to ftrijden, hem dagelijks to lezen, to admireren en na to volgen . Welnu! geluk met uwlie .
der gemeenzaamheid met dit iepolitum et rusticum ingenium,
/tationariorum militum, quam pudicarum matronarum, collocutionibus congruentius, gelijk ik hem , met M A 11 T .1 A L I s ,
eens door zelteren 'geleerden uicgever van oude Epigrarsmata
genoemd vond . Ik verwonder mij ineosfchen, dat gill vats
hem deze regels niec onthouden hebt . :
.- Idem omnes fallimur ; neque est grisgaam,
Quern non in aliqua re videre Sufenum
PosT/s . Suus quoique attributus est error :
Sed non videmus, manticre quod in tergo est .
Doch
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Doch gij Heeren onthoudt niet, of ontveinst gaarne, wat
in uwe kraam niet te pas komt. Of bepaaIt zich uwe ken~
pIs aan den geliefden CAT U L L U s enkeI tot zUn Epithala.
mium? Men moet zelfs daaraa!1, of aan uwe goede trouw,
twijfelen; dewijl u anders de overtuiging, dat waarlijk het
geheugen des goeden B I L D E R D IJ K S gefeild had, toen· hit
·T HE TIS tot dochter, in pIaats van kleindochter ,van Vader
o C E A AN maakte, zau hebben doen zwU gen, U w Iieve C AT U L L U s zeIf toch, in dat zeIfde Epithalamium , welle
III L DE R D IJ K heette na te Yolgen, had hem anders onclerrigt.
Dewijl ik, in weerwil van aIle uwe geleerdheid en al uw
voorgeven van bekendheid met dien Dichter, twijfel, of gij
hem wei zeer gereed bij de hand hebt, zoo zie hier de beruch~e plaats:

Teque adeo eximie tedis [elt'cihu$ aucte,
Thes{a/i,e co/umen, Peleu! quoi .luppiter ip[e.
Ipfe [uos Divzlm Genitol" eoneesjit amores,'
Tene Thetis tenuit pulcherrima Neptzt11ille ?
Tene [uam Tethys eonees(it due ere NEPTEM
Oeealllisque, marl totum qui amp/eetitur orhem?

Ik zie, gij ergert u ook, met mijnen Vriend den TFot1gdrager, aan de meer dan Ovidiacmji:!ze weelderigheid, welke
ik in des Heeren 15 I L DE R D IJ It'S navolging heb opgemerkt.
Gij hebt waarfchijnlijk mede ·nooit van die wee!del'igheid hooren fpreken, en zult verre ar zijn van ze, OJ) mUn krediet,
aan te nemen, Welnu! leer ze dan, uit de Ouden ,onder
:lnderen van Q II I NT 1 L I A Iii US, aIs hij zegt: lasdvus quidet1z
in heraids quoque 0 v I DIU s, et nimiym amntor ingenii [ui,
en uit de lateren van v 0 s S IUS, wiens woorden zijn: fi quo
peecat, eo peccat, quod, magtlO1'uilZ /luminum in/lar, interdum t"edundat, en van den geleerden Engclschman BAR ROW,
die het hemmede, als een gebrek, toerekent, quod intemperemtis ingenii lui nimius amotOr' ex/literit, Dit zelfde gebrck nn zal elk onpartijdige met mij in uwen Vriend B I 1.DERDIjK erkennen, ten ware hij zoo 1ll0edwiIlig blind voor
zijne onvolmaaktheden zijn magt, als gij en eenige andercll.
'Vat nn de twee onnooze!e woordjes aangaat, ,welke ik nit
1I 0 RAT IUS aehterhieId, en waarom gij zekcrlijk, hetgcc!l ik
bijbrvgt, niet ver!1:cnd; gij kllm ze, in zijnc AI'S Pocitiea ~
verfu 352, vjnd'~n, Doeh wilt gijer Uefst llW hoofd niet \TIee
flreken, cun liever met i,wen s I!'; G F RI K D ell dell Ludl.
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sC A W A L B E vermaken, per mt Net . Voor de r4st s
zie bier, voor bet mij gegeven motro, een ander voor u,
opdac nrijtle beleefdheid voor de uSve niet fciijne order to
doen

tnagister

Tecum habita, et noris, guam

fit

tibi eurta /upellexI

En nu een bij'eonder wo'ordje tot u, zeerr geieerde V.1 -izuk wel zoo goed willen tijn, van hergeen, in bet vam
guande, ook tot u behoort, na u to nemen. Maar, zoo it
tt, zonder lets sneer, deptcheerde, zoudt gij, met rede_n ;,
mogen klagen, to kort to komen, en ik wil iliet onregtveat .
dig zijn. -- Gij gelieft mij bitterheid tegen den Heer AIL-r a R n rj x toe to fchrijven ; doch dnarin abufeert gij u een
weinig. Ik heb den man nooit gezien, nook zijn gehtid gehoord, nook met hem, fchoon mij onbekend, eenige fcherlnutfeling gehad, zoo als nu met u, en ik heb heat, daar
ik geen Dichter van profesfie ben, nook om zijne kunst benijd . Integendeel, Bans ! ik nebt hem, als C o R Y.P n 1E u s
onzer Dichteren, zoo hoog, als gij durft denken ; maar 1k
ben toch zoo afgodisch met hem Wet ingenomen, dat 1k,
even als gij, alles in hem volmaakt vinde . Wat weet gij
dan to fnakken van mjne bitterheid tegen hem? Zegc gij,
dat gij die nit mijne recenfien hebt opgemaakt? Ik hoop
neen : want gij hebc den man, hoe groot vriend hij u zijn
mag, misfchien nooit zoo veel, en zeker nooit opregter ge .
prezen, dan ik, in die zelfde recenfien, en gij zoudt dus,
door dit to zeggen, alien, die ze, zoo wel als gij , gelezen
hebben, op nieuw in twijfel brengen, of her u niet in den
bol fchortte . Maar, ellieve! Mat mij loch eena weten, vAnwaar gij aan de kundfchap mijner, mijzelven volftrekt onbekende, bitterheid tegen uwen Wend komr, en doe er dan,
als 't u belieft, eenige aanwijzing van de bronnen bij , waar.
nit gij zegt, dat zij voor een ieder zigtbaar voortvloei_t :
want (zoo dom ben 1k) ook deze weet ik zeif niet to ont .
dekken.
Ik vind bet regc lief, dat gij zoo begun zijt met eene
andere foort van bitterheid, (dat woordje fchijnt gij zeer to
beminnen) waarvan gij ook zegt-, dat u Rare bewijaen in
mij zijn voorgekomen, namelijk tegen het echte Christendom,
zoo wel als met mijne zedeiijke verdorvenheid, u al even
duidelijk gebleken, fchoon ik er zeif almede genne kennis
van beb ; en ik bedank u regt hartelijk, dat gij , gelijk' gij
zegt,
,Gij
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Zegt , met de V ienbn van den Heer B I L n z It D IJ t your mijne verbetering vurige. gebeden ten Hemel wilt opzenden . lit
Iberk her nu wel : gij hebt her zeer goad met mij voor, en
wilt my aan mijzelven ontdekken . Man, daar ik nu zoo ite*
keblind ben, dal ik mijne verkeerdheid nog Diet zie, (her,
geen ik wel gehoord heb, dat de atlererg(te ftaac is van een
natuurtijk urensch) •en daar ik loch niet veel geloof fla aan
aliraculeuze bekeeringen, mast denk, dat die vooral ook done
tniddelen bewerkt moeten warden, zoo roep ik nu baer uwft
uadere hulp in . En deze, dunks mij, kunt gij mij Diet wet
weigerent want dan zou men u verdenken, (en dac zoude
mij aan bet hart gaan) dat gij niet waarlijk liefderijk, mast
zeer liefdeloos waart, en mij, om wiens bekeering gij zoo
vurig bids, onbarmhartig zoudt willen later verloren gaan ;
en daar zou uwe reputatie veel bij lijden . Nu dan, daar de
kennis mijner verkeerdheid wet bet eerfte middel ter bekee .
ring zal wezen, zoo, bid ik u, meld mij ook eens regt duide .
lijk, wat gij door echt Christendom verftaat, en waaruit mijne
aederjke verdorvenheid u gebleken is . Dan zal ik mijzelven
daarbij, met site mij mogelijke onzijdigheid, onderzoeken .
Doch, zoo her dan mogt gebeuren, dat ik misfbhien de taken war anders inzag dan gij , zoo moet gij niet boos wor .
den, als ik war aan de gezoudheid van uw begrip wegens
bet echte Christendom twijfel, en dan, op mijne beurt, eens
onderzoek, in hoe ver uw oordeei over mij van uwe zede.
lijke • regtheid getuigt . Maar zou u dat wet raadzaam zijn8
Ik geloof neen : en dasrom, zoo echt Christendom biju(gek
lijk ik vermoed) dat is, hetwelk, dogmatisch, fmaakt naar
dat van uwen Vriend B I L D E R D IJ it , zoo fpaar gij de moei .
te maar, en weet, dat ik geenszins bitterheld tegen dat Chris.
tendom voede, mast alleen bet Diet voor her erhte houde,
en dat ik dan ook voor u, en voor alien, die bet met ti beboeven, vurig bidden wit, dat gij verlicht mooge worden .
Wat nu awe aanwijzing mijner misfiagen betreft : fclnap
gij, zoo her u gelieft, de t achter mijn plagt voor plug
vrijelijk uit, dewijl zij er Diet behoort ; maar zie pier voorbij , dat men, gelijk ik eigenlijk mass wilde doen opmerken ,
Diet met uwen B I L D ER D IJ E pinch voor plrsg meet fcbrijven : en N E P T u N V S ! o, die Sinjeur heeft mij dan waartijk
ten' leelijken trek gefpeeld, toen hij daar zoo, re gelij7t met
Vader o C E A N u S , ftilletjes bij mij is ingeflopen, rerwiji ik
werd afgetrokken door de pulrherrima Neptunine van uwen
C A.
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C A T U L L U s , die, to zelfden tijde, fch*s bij mij door bee
reetje van de deur kwam kijken . Nu, tk ben refit blij, dat
gij hem bij de Madden gepakt en uitgeworpen, en mij dus ,
de moeite van bet zelf to doen, waartoe ik al gereed was,
uitgehaald hebt . Maar zeg eens : waarom Of U A T U L L U S
Thetis toch wet pulcherrima Neptunine gedoopt heeft? Zou
hij daarbij ook een bokje gefchoten hebben? Daar moest gij
tens eene geleerde Disfertatie over fchrijven . - Over het
Epithalamium behoeven wij nu verder geene woorden den
hats to breken . Maar bet (lot van uw briefje eischt nog eenig,
antwoord . Ik acht mij verre boven verdien(ten vereerd, door
uwe regt hupfche uitnoodiging, om met a in correspondentie
to treden over de geJlachtsbepaling onzer naamwoorden, hetwelk gij denkt, dat tot nut en opbouw onzer fchoone rnoedertaal
zou kunnen ftrekken . We!, had ik nu ooit kunnen denken, dat
mij, verwaanden domkop, dien gij de algemeene verachting
waardig verklaard hebt, van u zulk een aanzoek komen zou?
In welke verzoeking brengt gij mij ! Ware ik niet zoo
nederig, als gij nu uit dezen wet zuit hebben opgemaakt,
gij zoudt mij inderdaad verleid hebben . Maar neen : meo me
modulo mettri didici : en door mijn plagt voor plag hebt gij
mij zoo zouneklaar bewezen, dat ik van ooze fchoone moedertaal niets weet, dat ik mij wet wachten zal, door bet op
nieuw verraden van mijne onkunde daarvan, nieuwe fchande
over mij to brengen . Bezit gij derhalve, Mijn Heer! met
uwen Vriend B I L D ER D IJ K , nwe geflachtsbepaling der naamwoorden in vrede, en met voile zekerheid, dat zij uwen
letterroem vermeerderen zai . - En nu eindelijk mijn naam?
- We], dien zoude ik u (dat fpreekt van ;!elf) gaarne metden, vooral zoo ons twistgeding voortgang had , en gij dan
ook den uwen noemdet ; want pulchrum turn mihi esfet monflrarier digito, et dicier rile, IIIc est, die met den hoogge.
leerden V . over onze moedertaal gedisputeerd, en de Uitfpruitfels van onzen B I L D E R D IJ K zoo meesterlijk gerecenfeerd heeft( Nu is bet niet noodig, en mijne nederigheid
verbiedt bet mij wederom even zeer, als mijne zorg voor
uwe achting, welke gewis bij fotnmigen zeer veel lijden zou,
zoo gij u met zulk een verachtelijk nietwezen, als ik ben,
inliet. Ik zie zelfs zoo hoog tegen u op, dat ik mij niec
durf vermeteu, u eenige betuiging mijner achting to doen ;
en daarom teeken ik mij maar fimpel
8 Me! 1818 .
Uw zeer nederige Dieltaar
X. X.

BOEKBESCHOUWING.
Gedenkfrhrift van de groote Kerkhervorming in de sestiende Eeuw . Door W . A. 0 C K E R S E , Ghristenleeraar to Limmen . Te Am/lerdam , bij

en van de Grampel . 1817f i-z6- :

Schalekamp

In gr. 8vo. 186 BI.

1Jit opftel, nit een zoo fchrander hoofd en bekwatne
pen, als die van den Eerw . 0 C K E R s r , verdient, na
a11es, wat ons ter zelfde gelegenheid ter hand kwam,
vooral nog bijzondere opmerking . De Schrijver gaat
zijnen eigenen weg . Hij vooronderftelt de gefchiedenis
als bekend ; to dezen naar de Beknopte Gefchiedenis enz .
van den Heer A . Y P r )t, en anderen , verwijzende. De
vele, en daaronder zeer voortreffelijke, Leerredenen
bedoelen verheerlijkin,-, maar dit Gedenkfchrift vereeuwiging der groote gebeurtenis ; hetzelve werkt op betrachting n;t bet Feest . Vooral wenscht de Schrijver
ook onze Roomsch ,=in ie Medechristenen met de Kerkzuivering der XVIde Eeuw to verzoenen, hen tot gezondere begrippen daaromtrent to geleiden , en belang
voor dezelve in to boezemen . De noodzakelijkheid en
bet gewigt der gebeurtenis moet daartoe worden aangewezen , en alle mogelijke (behoudens waarheid en refit ,
mogelijke) toegevendheid bij deze aanwijzing in acht genomen . De tegenwoordige tijd is niet ongunflig : de
dagen der onbroederlijke twisten tusfchen de Protestanten onderling zijn voorbii, en in de Roomfche Kerk
zelve zien een aantal waardige mannen de Hervorming
niet seer aan voor bet werk van enkele ftijfzinnige
ketterhoofden en van flaatzucht . De pr~svraag van
let Nationaal In/lituut van Frankrijk, in i8o2, is
cen in bet oog loopend bew iis . De Zendellng- en Bijbel genootfchappen , de zeldzame overeenflemming
bij de laatflen vooral, en bet fl . Verbond der Vor1', GEKDESCH . 1818 . No . 8,
Y
fl-en,
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flen, geven de vrolijkfle vooruitzigten . Bij Roomsch
en Onrooinscb beerschte finds lang eene fchrowelijke
onkunde , bij den leek, aangaande de Kerkhervorming ,
de gebeurtenis zelve, de aanleidende oorzaken, en de
gevolgen . Het fielder doen uitkomen van al bet Goddelijke, en de rondboi1Uge erkentenis van al bet menfchelijke, in en bij de Hervorming, was bet denkbeeld,dat
den Schrijver fleeds voor den geest was ; en alzoo maakt
hij zijn gefchrift der aanhoudende flrevinge ter voltooijing
van bet in de zestiende Eeuw begonnene dienstbaar,
en legt zich toe op de meestmogelijke volkomenheid .
De taak van den eigenlijken Gefchiedfclirijver is , platweg to verhalen , wat gebeurd is , en (fchrijft hij eenigzins pragmatisch) vrijmoedig to beoordeelen, wat hij
verhaalde. Geeft hij zich over tot verfchooning of verzachting der donkere partijen in zijn tafereel, zoo verzwakt hij de kracht en waardigheid van zijn verhaal .
Den wijsgeerig - christelijken befpiegelaar Nat dit , onder zekere bepaling, vrij . Hij words minder geroepen,
om to zeggen, wat er gebeurd zij, dan waarom, waartoe, met wat gevolg bet gebeurd zij . ITJij kan, mag,
en, vorderen de belangen van waarheid en Godsdienst
dit gebiedend, moet zelfs, zoo veel mogelijk,zich onthouden van to noemen, wat hij als bekend vooronderftellen, dus verzwijgetl kan ; hij kan alzoo (cum gram
falis) geven en nemen, ter vereeniging van verfchillend
denkenden . „ Ons hart gevoelt het," segt de Heer
O C KE RS E, „ wij behartigen bier de belangen van bet
• Goddelijk Koningrijk ; wij arbeiden bier voor de zaak
• van Hem , die Heer over alle harten is , die eens
„ Heer en Hoofd over alle Christen- en niet-Christenvolken worden moet, en die, even zoo wel als Hij
volken
„ eenmaal bet vermogen heerlijk ontwikkeld heeft, ont
• uit good, en Griek, en Scythier gene Gemeente to
„ flichten, gelijk die der eerfte Christenen was, op
• zijnen tijd ook wel in flaat zal zijn, om Pausgezin„ den, Patriarch vereerders , Lutherminnaars , Menno's• vrienden en Kalvinisten, zelfs de nog verbijsterde
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• voorvechters van m o z E s of van rr o H A AIMED, ja
• de dietlijk kriji'chende aanbidders der Afgoden zelven,

„ eeninaal zamen to brengen tot de Evangelifche broe„ deri'chap aller ware geloovigen, en dan zijn woord
„ ten voile to bewaarheden : edne kudde, een Herder ."
De aanleidende en beflisfende oorzaken der Hervorming worden naauwkeurig opgefpoord en uitvoerig bebandeld . Zii toch was geen tpevallig verfchijnfel van
bet oogenblik, maar finds eeuwen voorbereid . De wetenfchappelijke en ftaatkundige gefteldheid der volken,
de van tijd tot tijd verzwakte glans van bet Hemelsch
gezag, den Pausfen toegekend, de uitgeputte fcbatkist,
moesten bij den eerften elektrieken fchok her vuur doen
uitbartten . Hervorming der Kerk in de Kerk was bet
doet ; de Kerkhervorming, in den eigen' fchoot der
Roomfche Kerke finds lang voorbereid, kon door menfcheli;ke kracht noch wiisheid voorgekomen of langer
vertraagd worden ; alleen bet geestelijk Opperhoofd zelf
had langzamerhand en- zachtkens de loutering, welke
al wat verlicht en braaf in Europa was verlangde,kunnen en moeten daarftellen . Maar nu moest al war gebeurd is gebeuren, en wel toen gebeuren ; en men kan
de daarbij bedrijvigen met geen regt doen voorkomen
als de eigtidunkelijke bewerkers . En, ware de Hervrrming diet tusfchenbeiden getreden, „ niets zou in
„ ftaat geweest ziin, om Europa van eene naderende
„ dienstbaarheid, van her juk eener algemeene monar• chij to hevriiden . Her Volk was niet gefichikt, en
„ de Geesteliikheid en de Adel hadden althans geen be„ Lang, om zich daartegen to kan ten : juist her omge„ kecrde was hunne zaak . De algemeene domheid en
„ h :a bi geloof waarborgden de onderwerping der groo• to menigte ; en gedeeitelijke opRanden nioesten meer
„ na- dan voordeelig gevolg hebben . De mededinging
„ om bet oppergezag tttsfchen Paus en Keizer moest
,i dus voortgezet worden . De alles overfchijnende matt
,, van een' Vorst , zoo heerschzuchtig en dweepziek
,, als K A 1, - r L D E V, zou waarfchijnlijk gezegepraald,
y
E u.
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Europa cijnsbaar gemaakt, doch tevens de Pansren
ontzien, en hun bet geestelijk aandeel in de wereldheerfchappij toegewezen hebben ; en zoo hadden dan
de volken zich to gelijk aan eene burgerlijke en godsdienflige overheerfching, misfchien voor eeuwen,
onderworpen gezien, waarvan nu bet dubbel juk
door de Hervorming is verbrijzeld geworden ."
Eene tweede Afdeeling geeft bet karakter, degrondbeginfelen en de vogmerken der Hervormers .
Onpartijdighei.d in bet beoordeelen had zich de Heer o c K F Rs is pligtmatig bij geheel dit Gedenkftuk ten regel gefleld . 1V zijn ons , zegt hij , geenerlei ontrouw , vat
„

„
„
„
„
„
„

het gefchiedkundige, geenerlei overdrijving of verdraaijing, vat het oordeelkundige aangaat, voorbewust . Zoo
wij al, ten aanzien van L E o DEN X, nu of dan twij-

felden , of bier wel volkomen regt gefchiedt aan zijn
perfoonlijk karakter en hoedanigheden, en of er, hoezeer de Scbrijver hem ook nu en dan voordeelig does
uitkomen en roemt, niet nog wel wat of to dingen valt
op de verdenking van dierlijken wellust en allerlei gruwelbedrijf, waarmede men then Paus zelven grovelijk
befmet zou mogen achten ; en hoewel wij geenszins
zijn Hof , met den Heer o c K E R s E , eene kweekfchool
zouden durven noemen van regt Cynifche zeden , en wij
almede de befchu-Idiging van Nepotismus niet voldingend
bewezen houden , (door R o s c o Vs Leven van L E o
D E N X tot gun(liger fchatting van 's mans verdienflen
en karakter gebragt, en misfchien dan ook wel door
dezen Protest antfc lien Schrijver een weinig to gunflig,
voor hem ingenomen) zoo weten wij waarlijk niet, wat
men , ten aanzien van L U T H F R en de overige Hervormers, meer onpartijdig van eenen oordeelkundigen
Protestant verwachten kan ; daar bet allezins blijkt,,
dat onze Scbrijver, bij al zijne hoogachting, niet blind
is voor hunne gebreken, en die op geenerlei wijze verdonkert . a Wie in den grooten L U T H E R ," zegt hij,
„ bij manvastheid geene flijfzinnigheid, bii edelen moed
„ geene doldriftigheid, bi blakende liefde voor waar„ beid
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„ held en godsvrucht geene onbefcheidene, harde lief„ deloosheid jegens de beste en braaffte menfchen , bij
• een rondborftig, eerlijk karakter geene gemeliike lui• men, vooral in bet klimmen zijner jaren , bij opge„ klaard verfland geese onoverwinnelijke vooroordee• len, en bij de fchoonfte ondernemingen ter handha„ ving van de ware Christelijke vrijheid geene kenne„ lijke fporen van meesterachtigheid en roekeloosheid
„ nu en dan ziet dooritralen , -- die is , naar ons oor„ deel, niet bevoegd, om eenig karakter billijk to waarderen."
." Hoe echter deze gebreken--, in de vierfchaar
• deren
der rede en die der Christelijke liefde , voor zeer v~el
verfchooning vatbaar zijn, wordt niet over bet hoofd
gezien ; en de verdediging van den grooten man , tegen
wien men bet , als ware hij afleen de G o L I A T H van
der Filistijnfche ketteren leger, bij de RQomschgezindet in vroegeren en lateren tijd vooral gemunt heeft,
is in ons oog voldingende. En , daar aan de waarde en
kunde van fommige beftrijders der Hervorming regt gefchiedt , ,, zal ," zeggen wij met o C X E R S E , „ een
„ billijk ijveraar voor bet Paufelijk gezag , op zijne
„ beurt, moeten toeftemmen, dac de zaak der Pausgezinden in then tijd, over bet geheel, flecht bediend
„ is geweest ; dat onder de driftige voorvechters van
„ bet Katholicismus zich eenige karakrers op den voor• grond hebben weten to piaatfen, die beneden alle
• keuring van bet gezond veritand waren ; en dat , bij
„ eene vergelijking van de voornaamfite wederzijdfche
» bedrijvers in geheel dezen kamp(trijd, zoo wel in
„ kunde als in braafheid , de fchaal merkelijk naar de
„ zijde der Hervormers overhelde ." En had (dit voegen wij er bij) een man als L U T HER destijds de plaats
van L E 0 D E N X vervangen , geen tweede L U T H E R
had de groote omwenteling daargeftekl .
De grondbeginfelen, genoegzaam cenparig door de
eerfte Hervormers aangenomen, van welke bet hongfte
gezag en de algemeene bruikbaarmak1bg der H . Schrift.en de hoek(teen zijn, geven nieuwe klem aaii bet bet 3
tong
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too- van de waarde der Hervorming ; en deze zijn bet=
welke de hereenigiug tot nog belettcden , en, ten zij
cene van beide partijen geheel van grondbeginfelen
veran1ere, blijvend moeten verhinderen ; en het is, helaas ! het niet allezins en onderling getrouw zijn aan die
grondbeginfelen, waardoor de uitbreiding en voortgang
van bet Protestantisme grootehiks belemmerd is .
Eindelijk worden de oogrverken der Hervormers opge4baald en getoetst . Die bedoeling was zuiver : de zuivering der Kerk van hare verregaande verba%exing . Zij
moesten van plan veranderen, toen alle hoop op hervorming in de Kerk afgefneien werd ; maar nog werd
bet oprigten van een afzonderlijk Kerk.genootfchap niet
meer dan voorloopig en voortivaardelijk doe] ; en lang
ble ; :k nog de vdensch, en zag men onvermoelde pcgingen, om den zoen met den Paus en de Moederkerk to
treffen . Hetgeen de Hervorroers verder beoogden, was
ondergefchikt aan , en leidende tot , de groote bedoeling : zuivering der perk .
,, Legt men nu de l,erkelijke omswenteling der XVIde
„ Eettw zoo in de weegfchaal eener gezonde rede, dan
„ mag men zich, eene zeer vereerende uitfpraak nopens
„ hare innerlijke waarde beloven van iederen man , die,
„ verlieven boven alle kleingeestig vooroordeel, moods
„ eu krachts genoeg bezit, om de waarheid, alle waar• held, niet dan waarhe •i d, en waarheid bij wie hij die
• ook vinde, net eenen vrijen blik to aanfchouwen en
„ edelmoedig htlde to doen, - met eon woord, om
• eeu Christen-wiisgeer to zijn ."
Eon Vervolg, van enger belielu dan bet tegenwoordige, zal de gevolgen der Rervov'ming, benevens de
gewigtige floifommen Wit al bet beredeneerde, opgeven ; en hiermede zal dit Gedenkfchrift, welks vevvaardiging den jikeere o1e x E & s E 200 wdl was toevePtrouwd, en waarvoor wij hem welmeenend dank betuigen, voltooid; zijn .
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Leerrede ter viering van bet derde Eeuwfeest der
Hervorming . Door A S S U E R U S D O IT E R, A . L .
M . , Phil. Doctor, en Leeraar bij de Doopsggezindc
Gemeente to Zvolle . Te Zsvolle, bij Hendrik Asfs .
zoon Doijer . 1817- In gr. 8vo . 36 Tl. f : - 6-
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e Eerw . D O IJ E R verkoos bij dit opilel niets to
lezen van lhetgeen door kundige martnen to dezer gele,
genheid, als hulpbronnen, was uitgegeven , om to vriier
zijne eigene denkbeelden to leiden ; en vermeenende
meer to kunnen zeggen, uit hoofde der vrijheid bij zijn
Kerkgenootfchap, dan wel anderen, en vreezende dat
anderen aan M E N N o de eer zou den weigeren , die hem
als Hervormer mede zoo regtmatig toekomt,befloot hij
tot de uitgave dezer Leerrede, voor welke hij f A N D .
V: g8, 39 ten tekst koos . Ons aan M U H A M M E D
herinnerende, weeaen wij, dat bet kort betoog naar
den tekst : de Hervorming is ern lverk , niet van menfchen ,
maar van God, zoo als bet bier gegeven is, niet geheel overtuigend zijn zal ; en over bet geheel fmart bet
ODs, to moeten zeggen, dat dit optlet meer oppervlakkig darn wel bondig is . In bet eerfte deel worden de
Ranleidende oorzaken tot de Kerkzuivering opgegeven
de overgang van K O N S T A N T IJ N tot bet Christendom, en de verbastering in den Christetijken Gods .
diet3st : -- de voorbereidende : de uitvinding der Boekdrukkunst, en de geleerdheid van E R A S M U S . Het
tweede neemt de l-Iervormers in oogeni'chouw : L uTHER, ZWINGLIUS, MENNO SIMONS, MELANCHTON, CALVINUS en BEZA ; van den eer-

flen wordt een weinig, van de drie laatstgenoemden
niets , tnaar van den waardigen m E N N o meer gezegd.
Kort wiyst bet derde deel bet ilellen der H . Schrift ten
idnigen regel van geloof en zeden, als bet grondbeginfel der Hervorming, aan . Aanwijzing van en opwekking
tot dankbare erkentenis bevat bet vierde deel, of de
y 4
toe-
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has

toepasfing. Twee coupletten, v66r en nAA gezongen,
Tin door eenen ongenoemden broeder der Gemeente
to Zwolle vervaardigd, in eenen goeden geest .
Leerrede

ter

Hervorming.

viering

van bet

derde Eeawfeest

Door J . C . A . SANDER,

der

Predikunt

bij de Evangelisch - Lutherfche Gemeente to Zaandam . Te Zaandam , bij J . J .
gr . 8vo . 55 13l.

de Roode . 1817 .

In

f :-8-

D eze Redevoering werd door gepaste Gezangefi, door
den Heer B . R L IJ N , B Z . vervaardigd, telkens afgewisfeld, en heeft j o . III : 3b . teen tel;st . Zij behoeft inderdaad eenigermate de gevraagde verontfchtildiging
voor bet min vloeijende van den flijl . Het FeestL is rijk
in aanleiding, om ons voor to houden, dat, zonider reinheid van hart en vurige lie fde' tot het eeuwige, ook van

is de doorgaande
geest defies opitels . Het eerfle deel , hetwelk de natuur
en het oogmerk van L u T YI R
hervorming aanwijst,
is verreweg bet uitvoerigfte . Het tweede bewiist, door
voorttelling van de verbastering barer begi.nfelen, dat
de Hervorming geen nut ilichten lion, waar bet hart
niet rein was, en de liefde tot de waarheid ni* boven
alles ging . Hier worden treurige, maar helaas! ware
woorden gefproken over verbastering en afwijking on .
derling van het Protestantsch beginfel . Eindelijk volgt
een tort betoog , dat de reine beginfels der Hervor.
ming, zoo ras zij weder in werking komen, yuist berekend zijn, om waarachtige godsdienflige verlichting
en reine deugd to bevorderen . De hierop volgende toepasfing voert onder anderen L U T II E R's eigene woorden aan tegen bet vermeend gezag van 's marts eigene
gefchriften en ledere menfchelijke geloofsleus . Men
ziet alzoo, dat deze Leerrede over bet algemeen onze
bi;zondere opmerking en behartiging waardig is,
de Hervorming geen nut to waehten is,

is

Twes
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Twee Leerredenen, bij gelegenheid van hot Eeuwfeest
der Hervorming, gekouden to -elmersfoort . Door
r . J . L A A N, Prcdikant to Amersfoort . To Rotterdam, bij N. Cornel. 1817 . Ingr . 8vo . 5a Bl. f : - io- :
.Bet woord des Heeren blijft in eeuwigheid, (1 Petr. I :
s5a .) ten aanzien van deszelfs aanwezen op aarde, deszelfs kracht en invloed op den mensch, - en van
de vervulling van deszelfs uitfpraken : door de korte
ontwikkeling hiervan werd de Gemeente to Amersfoord door den Eerw . L A A N niet alleen voorbereid tot

de plegtige viering van bet }lervormingsfeest, maar
ook den Leden van bet Bijbelgenootfchap aldaar de verpligting tot eigen gebruik en veripreiding des Bijbels op
bet hart gebonden, en deze verpligting bij hen aangedrongen, als Christelijke Belijders - 14ervormden --en Leden van bet Bijbelgenootfchap . De Directeuren
warm door bet Genootfchap to Bazel to dezer gelegenheid bijzonder aangezocht tot eene vernieuwde plegtige
verbindtenis voor bet belang derBijbelgenQotfchappen,
en de Eerw . L A A N heeft aan dit aanzoek eenvoudig
maar loffelijk voldaan, Even zoo volvoerde hij, als
Leeraar zijner Gemeente, den volgenden zondag zijne
taak . Ten opzigte der tekstverklaring mope deze of gene van hero verfcbillen, (o P E N B . XVII: 14 nam hii
tot tekst ;) maar wil men, gelijk hij toch ook vergunt s
denzelven befchouwen als motto, zoo vinde bet niemand ongepast, dat hij, ten flotte van het Feest, gefproken heeft van krijg tegen het Lam, - overwinning
door het Lam en die met Hem zijn, en daarin het Lam
als den Heer der Heeren , den Koning der Koningeo
doer eerbied/gen . - De opzettelijk voor deze gelegen-

heid vervaardigde Gezaugen zljn zeer doelmatig .
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Leerredenen, gehouden to Leeuwarden, op het derds
Eeuwfeeist der Kerkhervornaing. Te Leeuwarden, bij
J. W . l3rouwer . 18 18 . In gr. 8vo. 170 Bl- fi.-8- :

M en verlangde ook bijzonder voor Friesland een blijvend aandenken der viering van den Gedenkdag ; en deze b-uhdel Leerredenen is daartoe ititnemend gefchikt,
en tevens een treffend blijk der broederlijke zamenftein .ming van Leeraren en Gemeenten der onderfcheidene
Protestantfche Genootfchappen, De Lutherfcbe Predikant F R E iJ L R begon den 3i Oct . de viering van bet
Feest, en fprak over de tijden van d'aisternis v66r, en
de herflelling des licks door L U T ii it R en anderen ,
waarbij hij doelmatige lesfen voegde : Rom . XIII : is
was de tekst . De Doopsgezinde Leeraar -s R 0 u W E it
volgde hem des zondags tteffelijk op , I K o R . II: I I
hehandelende : de keuze dezer woorden geeft reeds geheel den geeft op van bet doelmatiggefchiedkundigverflag (*) De Leeraar D-n L r R A r fprak , in de Franfche
taai, allezin$ gepast, en w%st op de vervulling der belofte Matt . XXVIII : sob . Op den, hem eigenen, krachtvollen, hartindringenden toon, duidelijk, overtuigend,
en vol van deft echterr, edelen geeft, predikte L o ii R IJ,
naar aanleidins van Eph . V : 8 . Hij teekent de duisternis, en daaroh bet lich't, (bet godsdienflig onde'twijs
,als doorgaans nu menigvuldig en goed) -- wijst aan,
hoe de Heer der Geineente deze verandering bewerkte,
en fluit iii-et ernst en liefde . De Hoogleeraar VAN
H n N G E L trad des avdnds •op•, en eindigde de plegtigbeid ; zijne korte, wel'prekende toefpraak, bij • welke
Item o P z: rr n. I : 6 ten leiddraad *as , werd afgewisfeld
door uitvoerig , doelmatig beurtg6afig, zoo door bijzondere Koren, als door de Getneent`e ; tvelk zangiltik door
Nr. G . Dr. W A L vervaardigd is . Wij geven den laatften fraaijen beurtzang ter proeve
Weg( •) Bt . 61 . reg . 6 . flieten wij op eene drukfout, alwaar
eustehen : Hoe rlao;en dam , bet woordje us'ij is uitgelaten.
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Weggevlogen
Voor onze ooger
Is de feestelijke dag,
Die den luister
Ui : bet luister
Heerlijk eens verrijzen zag .
Vreugdegalmen,
Dankbre pfalmen
Klonken tot des Eeuw'gen eer.
Alter tongen
Prezen, zongen
Jezus liefde, magt en leer,
Weggevlogen
Voor orze oogen
Is de dag van 't Christenfeest.
Vreugde fchenken
Zal 't herdenken
Aan den Godgewijden geese .
Daagt hij weder,
Strnalt hij neder
Op bet nakroost, dat hem beidt,
Dan vergader'
Voor den Vader
Zich de ganfche Christenbeidi
Edn gevoelen,
Edn bedoelen
None dan in aller geestl
VriJ van twisten,
Viere elk Christen,
God ter eer, bet vierde feestl
Een hartelijke Klaagzang van Ds . B R o u w r, R ter na.
gedachtenisfe van den brgven L o a It Ij (nog vbbr de ult .
gave van deze Leerredenen der Leeuwarder,. Gemeente
en der vaderlandfche Kerke door den dood ontrukt)
pat dezen bundel voor . Het geeft ons genoegen, to
kunnen melden, dat bet godsdienftig publiek binnen
kort eene verzameling van eenige Leerredenen, uit de
nalatenfchap van lien getrouwen en waardigen Evangelie-
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liedienaar, to wachten heeft, waarvan, zoo wij w6l on .
derrigt zijn, de Eerw . KROM, to Gouda, de uitgave
bezorgen zal .
Tempelgezigt van ,lezaia, in vier Leerredenen over
,7ezaia VI: I--I3 , door J . R IJ S D IJ K T A K E N S, in
leven Predikant in 4m/lerdam . Te imJlerdam, bij
J. ten Brink, Gerritsz . 1817. In gr. 8vo. is5 B1.

f t-5- :

li t

eene geJlachte pat, het andere komt . Zoo is
'r gelegen met de menschheid in bet algemeen, maar
ook met de beoefenaars van kunften en wetenfchappen ;
en zoo gaat bet dan ook nu met de beoefenaars der
heerlijke kunst : gewijde welfprekendheid . In dezelve is
thans een nieuw geflacht opgetreden ; en de ftaat van
godsdienflige behoefte maakte dit ook noodzakelijk .
Maar zulke epoques zijn ook die, waarinveelonbefcheidenheid en onregtvaardigheid plaats vindt . Van de
nieuweren, die bet rijk in bezit hebben, ziet menigeen
met verachting terug op den aanhanger van ouderen
trant ; en ook van bet publiek heeft deze vaak onregtvaardige grieve to ondergaan . Men weet genoeg, hoe
de toonaangevers zijn . Wat hunnen modernen finaak
niet flreelt, moet achter de bank ; en wij zouden fchier
durven verzekeren, dat menig hunner, den titel van
dit boeksken ziende, bet reeds met verachting aan eene
zijde werpt. Dan, terwijl bet waar is, en zoo wezen
moet, dat het acne geflachte gaat, het andere komt ;
zoo verblijden wij ons toch hartelijk , wanneer dat heengaande nog hier en daar,a gelijk eene onderga_dnde zon,
zachte, weldadige ftralen werpt op bet aardr~k, waarvan 't nd affcheid neemt, en bet opkomende herinnert, dat deszelfs tijd ook eens naderen zal .
Deze vier Leerredenen, door den nu zaligen T AK E N s reeds in i 8co uitgefproken, en nu door zijne
\Veduwe aan de G :lneenten, die bij bediend heeft, ter

ge-
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gedachtenisfe aangeboden, befchouwen wij als zulk eea
weldadig affcheid van een Kanfelredenaarsgeflacht, hetwelk heengaat . Over zeodanige floffe to prediken,
reeds dit, immers, is voor bet thans ftemhebbend publiek naauwelijks meer geoorloofd . VVij bekennen ook,
TAKEN S heeft zich geene moeite gegeven , zijne preken over dit onderwerp to moderniferen . Zij dragen
den ouden ftempel . Zoo veel to meer, echter, hebben
wij ons over dezelve verblijd . Al gaat de Redenaar bij
zijne tekstverklaring meer in bijzonderheden, dan men
thans gewoon is : genoeg, de godsdienftige leest ook
deze leerredenen met een hartelijk genoegen en met
ftichting ; want overal ziet men den netten bewerker,
den man van zuiveren, vloeijenden, eenvoudigen ftijl,
den tekstverklaarder, die tot op den grond van woorden (echter ver van alle noodelooze uitpluizing of tentoonfpreiding van geleerdheid) en van zaken gaat, den
hartelijken Godsdienstleeraar, en den zelfdenkenden en
eerlijk predikenden Schriftuitlegger . Hij dwingt uit
geene plaatfen des O . V . de leer der Drieeenheid ; maar
erkent openhartig, bij de verklaring van dezulke, waar
dit to pas komt, dat, wanneer hij elders die leer niet
vond, hij haar uit die plaats niet zoude leeren kennen .
Bij de verklaring van vs . 9, io wordt ten allerbevatteKijkfte aangewezen, dat 's menfchen zedelijke vrijheid
bij zulke uitfpraken niet 11jdt . En wat aangaax de aan •
haling dezer plaats door Paulus, Rom . XI : b ; zoo merkt
T A K E N S onbewimpeld aan , ,, dat meermalen zaken
van vroegeren tijd door de Schrijvers van bet N . T.
op hunnen tijd tnegepast worden , zonder dat die echter daarvan regtftreekfche voorfpellingen in zich behelzen, of zonder dat de Schrijvers des N . T . er zulke
voorfpellingen van maken ." Hoe kan men bet liberaler
begeeien ? En deze liberaliteit heersdht in alien opzigte
doorgaans in deze preken, zoo wel in verklaring als
in toepasfing .
In de eerfte, over de 4 eerfte vss . des hoofdftuks,
Leeraar een waar en levendig denkbeeld van bet-

wil de

ween
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geen Jezaia zag en hoorde trachten voor to ftellen,
over den card en de bedoeling van hetzelve bet een en
ander aanmerken , en met eenige toepasfelijke leeringen
befluiten . In twee, der eigenliike Leerrede voorafgaande, aanmerkingen, wordt de liter verplaatst in den
geest des tijds , des lands en des yolks , waarin en waaronder Jezaia dit gezigt ontving . Ingevolge hiervan
wordt ook alles zeer liberaal verklaard, en als doel van
dit gezigt wordt opgegeven : „ de' oproeping van Jezaia om tot bet yolk van zijnen tijd to i'preken, aan
hetzelve zijne (deszelfs) verharde verblinding open
to leggen, en hetzelve met regtvaardige oordeelen deswege to bedreigen ." Voorts ftelt de Eerw . T A K E N S ,
dat Jezaia hier den Zoon Gods gezien hebbe, hetwelk
den Christen in den eerbied voor Hem , als den waren ,
oneindigen God, moet verfterken . De to geestelijke
uitleggingen noemt hij, met befcheidenheid : , to willekeurig, en ftrijdig tegen bet cenvoudig oogmerk ." De
toepasfing w'tjst aan : Gods nederbuigende goedheid, en
de verpligting voor zondaren, Hem met eerbied te aanfchouwen, en op de vervulling der aarde met Gods
heerlijkheid, als den fterkften fpoorflag tot bet verheffen van de Goddeli ;ke heiligheid en dienenswaardighe-id, gedurig acht to geven .
De tweede Leerrede loopt over vs . 5, 6 en 7. De
ontroering van Jezaia, en wat aan hem in deze omftandigheden van Godswege gebeurde, wordt befchouwd,
en vervolgens toegepast . Alle grond toi verkeerde bedenking wordt weder uit den weg geruimd, en geraden, niet to vergeten, dat Jezaia in eene geestverrukking zich beyond. Het Joel van bet bier gemelde is
de inwijding van Jezaia tot zijne hooge bediening . De
toepasfing bevat vele leeringen, die we] .net den tekst ,
maar juist niet onderling in eenheid ftaati . Eene derzelven fpreekt tegen de Jlaaffche vrees voor Gods heerlijkheid . Eene andere raadt tot eene opregte belijdenis
van onreinheid voor den (leer, die zich !net erkentenis
van dezelve moet paren, en begint dus : „ Zoo deed
Je-
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Jezaia ; hij zocht geene verfchooning voor dezelve ; hij
verfchool zich niet onder den dekmantel van eigen onvermogen of iets dergelijks ."
De derde Leerrede, over vs . 3, 9 en Io, behelst
verklaring van de dadelijke oproeping van den Profeet,
terfiond door hem geeerbiedigd, en van den last en de
ontdekking, hem toegevoegd . De verklaring wordt wederom door toepasfing gevolgd . Ook bier worden alle to floffelijke denkbeelden to keer gegaan, en vinden
wij eene waarfchuwende fchets van eene, zedelijk zich
verhardende, natie, terwijl tevens bet Godsbefluur
geregtvaardigd wordt .
De laatf'Ee Leerrede, over vs . it, i2 en 13, verklaart eerst den tekst , tracht vervolgens de bedoeling
der Goddelijke voorzeggingen vast to flellen en uit de
uitkomst derzelven vervulling aan to toonen, toont
voorts bet verband van bet bier aangekondigde Godsplan met bet to voren aan Jczaia ontdekte en in last
gegevene aan, en wordt befloten met toepasfelijke bedenkingen.
Schoon dus deze Leerredenen van ouderen datum en
flempel zijn, willen wij ze evenwel onder de degelijke
en uitmuntende gerekend hebben, en twiifelen geenszins aan den bijval van een echt godsdienJlig en bijbellievend publiek . De Weduwe van den zaligen Kerkleeraar en de Uitgever hebben dank voor de uitgave !
Gndsdienflig Gefcherk voor Kinderen mijner Gemeente .
Te Groningen, bij W . Zuidema . 1817- In ki. 8va.
32 Bl.

f :-2-8

E en opflel van den Heer

W E S T E N D 0 R P, Predikant to Losdorp ; -- peen, geen opflel, maar eenvoudig de Tien Geboden, bet Onze Vader, en de XII Irtikelen des Geloofs, gevolgd door eenige Gebeden uit de
Liturgic bij de Hervormden en bet bekende Vraagboekje
van n o R S T I U S, (bier en daar een weinig veranderd ;)
voorts
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voorts bet Register der Bijbelboeken ; en eindelijk eenige Spreuken en Spreekwoorden . Geen voorwerp alzoo
van onze beoordeeling, daar bet at gemeen gevoelen over
de waarde reeds van oude dagen overvloedig beflist
heeft . Hoe vreeind nu deze vernieuwde uitgave en bijcenvoeging ook ntoge voorkomen, geven wij eehter den
Eerw. verzamelaar Been ongellik, dat hij deze verzameling tot een vademecum voor geringe en verwaarloosde kinderen aldus heeft ingerigt ; en denken wii aan
zoo vele wilden in onze befchaaide christelijke Maatfchappij, dan roemen wij, even als hij , die geringe
ouders, welke hunne kinderen, volgens de aloude wij-ze, de Tien Geboden, bet Geloof en bet Onze Fader
inprenten, en zeggen, met hem : „Zoo doende, leereri
iii Loch de noodzakelijkfte zedekunde en pligten, ten
minfte edn gebed, en de belangrij kfte waarheden van het
Christendom , " en cum grano falis is ook $ O R S T 1 U S

niet verwerpelijk . De Schrijver wil echter geenszins
deze verzameling ftellen ten leiddraad van algemeen
godsdienltig onderwijs ; hoewel hij , met ons , van gevoelen is, dat de kennis van den inhoud dezer itukken
voor ieder lidmaat onontbeerli.jk is. „ Ons yolk hecht
(dit is waarheid) aan het oude ieis heiligs , en het
vindt meer ingang en geloof. Men durft ziine leeringen en vermaningen er flouter op bouwe~i ." Het is dan

heilzaam, dat bet volk wete, dat ook de latere Leeraars van den Godsdienst bet goede oude grootelijks in
eere houden .

Boelrche Gefchiedenisfen voor eerstbeginnende Leerlingen . Een Leer- en Leesboek ; affedeeld in kleine.
Leesleijes, welke uit korte volzinnen zifn zamengefleld . Door 13 5 . K R E 1\1 E R , Schoolonderlvi/zer to
Zuidhorn . Te Groningen, bij J . Oomkens . 1817 .
In kl. 8vo . 108 Bl- f :-5-

E en zeer bruikbaar boekje tot bet oogmerk, waartoe
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toe bet vervaardigd is, en to meer nog aan to prij .
zen, door de onderfcheidene foort van drukletter ;
terwijl Leerling en Onderwijzer eene gefchikte handleiding vinden tot onderzoek, omtrent bet al of niet
met vrucht lezen, in een aantal vragen, opzettelijk
voor meer en min gevorderden gefteld . Wij voor ons,
echter, zien intusfchen in zoodanige fchoolhoekjes
liefst, dat men zich aan bet verhaal des Bijbels hondt ;
en al ware bet ook, dat wij met den Schrijver overeenfetnden , hindert bet ons b . v . bier to lezen : Het fcheen,
alsof de Hang Eva zeggen wilde , enz . - Adam en Eva
werden er ziekelijk van . ---Mlle nakomelingen van Seth
waren brave menfchen . - 4lle nakomelingen van Kain
waren ondeugende menfchen . - Enoch was een zeer
godvruchtig mensch ; daarom klvam hij ook bij God in
den Hemel.-De gelofte van Jephta kostte zijne eenige
dochter het leven, enz . Bij bet eerfte onderrigt bouden
wij ons liefst aan de letter van bet Bijbelsch verhaal . De
kinderen moeten eerst en vooral weten wat er gefchreven fl:aat . Vindt men daar noodzake toe, dat men eerst
naderhand dan daaraan verklare en kunfftele! - Het is
altijd, dunkt ons, nadeelig, als zij bet in hunnen Bijbel antlers, dan in bun fchoolboekje, zoo jong al, lezen ; en wie kan hun den Bijbel uit de hard houden?
Echter weten wij wel, dat deze aanmerking in bet oog
van den eenen Bijbelvriend meer gewigts heeft, din
in dat van eenen anderen .

noF1BT SCn .

1818 .

NO .

8.
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Brief van Alethinus Mastic, aan den Schrijver der
ltecenfte van de Prima : linen; Pathologize generalis
van Prof. A. Y p rs Y in de haderl. Letteroefeningen voor 1816 . No . V. Te Leyden, bij J . W . van
Leeuwen . 1816. In gr. 8vo. 13 BI. f :-4- :
Handboek der algemeene Ziektekunde , door a . w.
c o N s r R U c H, Koninklij k Pruisfisch Hofraad,
practiferend Geneesheer to Bielefeld, enz . Naar het
J oogduitsch . Te AmJlerdam, bij L . van Es. 1817 .
In gr. 8vo . XX en 346 BI. f 2 -16 -

1.Let is niet dan fchoorvoetend, dat wij, na een flilzwijgen van bijna twee jaren , weder eens tot de beoordeeling van een ziektekundig Handboek overgaan .
De Brief, in bet hoofd dezes vermeld, heeft ons bijna
voor altijd daarvan afgefchrikt : want door denzelven
werden wij volkomen overt .uigd, dat wij tot zulk eene
taak gebeel ongefchikt zijn . Ons begrip is te kortzigtig, om eene fcheikundige zwakte to bevatten . Althans,
Heer flethinus Mastix ! (voorn . Brief, bl . 11 .) bevatten wij niet, dat de kracht der beenderen in de juiste hoeveelheid van phosphorzuren kalk gelegen , en dat
bet dus fcheikundige zwakte zij, wanneer die deelen
door overmaat van phospborzuur verweekt worden . Beproef zelf eens, die buigzaamheid der beenderen nit de
wetten der fcheikundige verwantfchap to verklaren, en
deel ons dan die verklaring mede . Wij zijn er to door
toe. Zoo zijn wij ook to dom, om regt to begrijpen,
wat gij door kracht ver(laat . De aanhaling toch der
plaatfen van C o N s B R u C H en B R A N D I S (Brief, b) .
9 , Io .) zou ons doen denken, dat gij er de lovenskracht
door verilaat ; maar dan weten wij niet, hoe wij dit op
de bepaling vats uw' patroon zullen toepasfen . Immers
zoo zou dan de geleerde man eenefcheikundigeLEVENSkracht
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beweren. Welk eene affchuwelijjte ketterijzo .udt
gij heirs, dus doende, aanwrijven !
Onze onkunde is zeker groot (bI . 4) ; maar wij hebben evenwel nog zoo veel van onze phyfsalogie onthouden, dat wij de overmatige affcheidingen van vet of van
beenflof voor geene errores loci houden : wij weten er
wat meet van, dun dat wij alle Uofverplaatiingen aan
cene zamentlemming der zenuwen zouden toefchriiven .
Onze onkunde is zeker groot ; maar wij hebher toch
zoo veel van de pathologie onthouden, dat wij, bij eene
verklaring der ziektefcheidingen , niet zouden ftilftaan
bij enkel praktifche waarnemingen ; maar zien, of de
leer der affcheidingen en de bekende zamenftemmingen
der deelen ons bier eenig licht gaven . Zoo zouden wij,
b. v., de fcheiding der leverontileking, door uitwerping van fluimen, in de naauwe zamenftemming der lever en der longen zoeken, en bier die verklariiig ook
wel wat nader uiteenzetten, indien wij er niet to onkundig en to dom toe waren .
Is onze onkunde groot , niet minder groot is onze
onbcfchaamdheid, (bl . q, 8 enz .) Wij bewezen, dat
fracht

Y P E Y tegen het hoofddenkbeeld der opwekkingsleer meet

en ecnter hij maakt er
geene ; hij kon er geene makers, daar hijzichzelven, zoo
doende, zoude tegeni'preken, dewijl hij die leer over
let geheel als zeer gegrond befebouw •t . - Wij kunnen
niet ontveinzen, dat wij bier eenigzins onduidelijk en
onnaauwkenrig geweest zijn . Wij hadden m.oeten zeggen, dat bet geheele boek van den lloogleeraar eene
doorgaande tegenwerping is tegen dat boofddenkbeeldy
Immers de op •w ekkingsleer wil, dat alle$, in let levend
menfcheli.jk ligchaam, afhangt van de levenskracht, en
eeniglijk uit derzelver werking kan verklaard worden,
en wil van geen vorm en menging, als de natuur der
ziekten bepalende, hooren ; er tomen dus in dezelve
geene gebreken van den zatnenhang noch van de menging der fappen in aaninerking, welke bij Y s E Y tueh
waarlijk niet op den achtergrond ftaan .
dan edne tegenwerping maakt,

Z a
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Verwondert er zich nu nog iemand over, dat wij
fchrikken, een ziektekundig Handboek to beoordeelen?
Wij zijn toch, bij eigen bekentenis, overtuigd van
domheid, onkunde en verwaandheid . Wij hebben een
aardig hoofd, maar zonder herfens . Evenwel hebben
wij nog oogen om to lezen en vingers om to fchrijven ;
met behulp van dozen hebben wij eenige ons onverftaanbare plaatfen uit C o N S B R U C H's Handboek opgeteekend, opdat er een of ander, die bet voorregt
heeft van herfenen to hebben, zin en Rot in zoeke .
Tevens teekenden wij, ten nutte onzer Lezeren, eenige fchri!f of drukfouten in de vertaling op ; terwijl wij
ons wel zullen wachten, over dit werk ons herfenloos
oordeel uit to fpreken .
In bet eerfle hoofdfluk, handelende over bet wezen
der ziekte , begrijpen wij bet volgende niet : hoe men,
§ i , van gevoeligheid, prikkelbaarheid en wedervoortbrenging kan fpreken als hoofdverrigtingen ; hoe men,
§ 2, zeggen kan, dat bet zenuwgeflel bet werktuig is
der gevoeligheid als ontvangvatbaarheid ; even min bet
verheven leerfluk, in § 5 vervat, elat de drie grondvereigtingen elkander ontmoeten , elkander zeer naauw aantasten, tot werkzaamheid flemrnen, en daarin beperken,
zoodanig, dat het klimmen van de eerie het dalen van de
andere voortbrengt . Vooral vatten wij niet, hoe de re.
productie bedongen wordt door de gevoeligheid en prikkelbaarheid, en hoe de wedervoortbrerigirig door het uit
haar to voorfchijn tredend voortbrengfel wederom de
*rkyaamheid der prikkelbaarheid en der gevoeligheid
Jlemt . Wij weten ook niet, wat een bewerktuigd process (*) is . Wat cen bewerktuigd ligchaani is, kunnen
wij
(*) Dit woord words zeker ; door bet geheele work, met
tovee ss gefchreven, om dus aan to duiden, dat bet war
, .,_emds is . En dat is hot ook . Wij Hollanders hechten
gaarne aan elk woord een' gezonden zin ; en wie or bier eenigen zin nan hechten kan, gezond of ongezond, grit mihi
magnus Apollo!
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wij ons voorftellen ; wat men in Duitschland door levensprocess verftaat , liunnen wij ons nog even herinneren . Maar cen bewerktuigd process l Eifieve , u it welke

werktuigen beftaat dat? Heeft deze uitdrukking zin,
dan zal er ook wel zin ziin aan cen bewerktuigd lagchen, aan een onbewerktuigd fneeuwen of hagelen .
Het tweede hoofdftuk, over de toevallen handelende, heeft ons geene zwarigheden opgeleverd . Bet der •
de handelt over de oorzaken der ziekte . En hier moeten wij al aanftonds vragen : wat beteekent , § 3o : het
onderwerp der ziektcoorzaak kan alleen iets uitwendigs

zijn? En hoe hangt dat zamen met hetgene S 3i over
de inwendige, voorbereidende oorzaak gezegd wordt?

Wat is, in bet vierde hoofdftuk, hande'len.de over de
verfcheidenheid der ziekten , § 72 , de Jlofellj ke ziekteflof? Ziin er dan ook onflofelijke flofen? In bet vijfde
hoofdftuk, over de enkelvoudige ziekten der vaste deelen, wordt, S 115, geleerd, dat de oorzaak der zwakte in den zamcnhang niet ligt in gebrek aan aardachtige deelen ; en § 12o, dat de oorzaak van hot tegenover,gefleld gebrek joist van de ophooping dier aardachtige
,deelen afhangt . In bet zesde hoofdftuk , over de gebrekkige gefteldheid der dierlijke krachten, zouden wij
wel willen weten, hoe men ,5 -u2, in de levensKIAIACHT
overeenkomst kan vinden met de galvanifehe VLOEISTOF .
Voorts vatten wij niet, § 123 : de wedervoortbrengende
kracht, welke eigenlijk het middel voor hot process der
vegetatie van de flof oplevert ; § 134, dat de flhenie fneller bloedomloop, fuellere ademhaling, fnellere affcheidingen to weeg brengt ; § 135, dat de (ihenie in hot gevoelige flelfel verhoogde gevoeligheid en (onder anderen) fmart
en pijn veroorzaakt ; terwijl de asthenie eene zwakte van
alle gewaarwordinge, ; to weeg brengt ; waaruit men zou-

de opmaken, dat in ziekten nit zwakte geen pijn konde
plaats hebben . In bet negende hoofdftuk, over de gebrellkige beweging der vochten, f'uiten wij tegen de
voortfluwende kracht der bloedbolletjes, § 214, en tegen
de verzwakte kvensleracht van het blood, als oorzaak
Z 3
van
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van deszelfs tragere beweging . 0f zoude, bij de onge-

mcen verfnelde beweging, welke er in vele asthenifche
koortien plaats heeft, de ganfche levenskracbt in bet
bloed getrokken zijn? In het dertiende hoofdfluk, over
de nadeelige invloeden op bet bewerktuigd gefiel, vinden wij ons al aanftonds zeer belemmerd door den nadeeligen invloed der hoofdfloffen, waarvan wij i'chier geen
woord verftaan . De kool/lof, § 3o6, werkt de gevoeligheid tegen, verflompt, bedwelmt, doodt eindelijk .

Zoo behooren dan de- fuiker, de gom, de lliiffel, de
houtvezel onder de allerdoodelijkfte voortbrengfelen van
bet plantenrijk . De waterflof, § 307, fchijnt meet to
werken, door dat zij zich met andere floffen vereenigt .
Met welke floffen vereenigt zij zich dan ? Z fchijnt de
gevoeligheid to verhoogen . Zeker otndat zij zoo vlug is .

Maar anders zouden wij zeggen, dat alles, that rijk aan
waterftof is, nog al ligt bedwelmt, zoo als de waterflofluchten, de a :ther enz . § ;o8 . De zuurflofwerkt,
ads een fiellige prikkel, het bepaaldst op de prikkelbaarheid en vooral op het feljel des blaedomloops . Hiier roept
,aij de zamentrekking to voorfchif n (*) . Bij de reproductie bevordert zij de veranderlng der fpijzen in do
rnaag en de flolling der vezelflof. Hoe gaarne hadden

wij gezien, dat de Schfijver eerie dezer ftellingen bewezen had ! Dit fchijnt hij zijnen Lezeren over to laten . Ongelukkig dus, wie, even als Wij, to dom en
to onkundig is, om die verhevene waarheden aanflonds
to vat ten! § 309 . Eindelijk zien wij de fiikflof nog als
eon beflanddeel van vele mineralen en van de loogzoutige
aarden en zouten prijken .

Wie dit in 1817 kan fchrij.
.
.
.
Doch
wij vergeten, dat wij to
wel
ven, ntoet
doin zljn, om to beoordeelen,
Verder durven wij nu niet gaan , wij bebben zeker
onze onkunde reeds to zeer aan den dag gelegd, en wij
fchatnen ons bijna meer to vragen ; anders zoude ons
de overige heeft van dit boek daartoe nog ruimt ftof
le(*) Even als eerie tooveres de fchimmen .

UANDBOEK DER ZIEICTERUNDE .

343

leveren . Nog een paar vragen vergunne men, ons echter . Wat is (in de bepaling der gezondheid, S. 8 .) het
Jlreven tot hunne middelpunten van alle de in een mernsch
aanwezige bewerktuigde procesfen ? -- Wat utoet men,
§ 131 , verflaan door prikkelbare, wat door tragesT$irxTE ? -- Waarop is de mannelij khe ; d en vrouwelijkheid der electriciteit gegrond? (bl . 19o .) ---Is er geene

warme lucht, dan die warmer is dan de uitwendige
deelen van ons ligchaam (S 341), dan is het, bij ons,
in de heetfl :e zonierdagen, koud .
Misfehien vergen wij to veel van den Schrijver, wan
neer wij eene nadere verklaring van de aangehaalde 1 ellingen verlangen . Op meer dan gene plaats konde hij
wel eens antwoarden, dat 6f de Vertaler heal bf de
letterzetter den Vertaler niet begrepen heeft . AIthans
wij vonden vele druk en fehrijffouten , welke ons den
tin verduisterden, en waarvan wij er eenigen, in 't
voorbijgaan opgeteekend, nu zullen laten volgen .
Bl. i . Ziekte is die toefland van het leven, of die inwendige aandrift van ons ligchaam , welke zelfbe4oud
en voortplanting ten doel heeft (*) . Bl . 3 , beflredene
vraag. Bl. g, 2i, 50, 6o, 75, 86, 132 en op nicer
andere plaatfen words echter in den zin van daarentegen of rnaar gevonden . Bl . 9, io . Ditzelfde (namelijk
de eenzijdigheid der ziektekuudige ftelfels) geldt oak van
de verandering der vaste en vloeibare deelrn, waarin ieder voor zich bij uit/luiting dikwerf als de zitplaats van
alle ziekten mag gefleld, en daardoor tot grove en gewelddadige dwalingen gelegenheid wordt gegeven . 131 .12 .
Yerfchijnfel of toeval, in de plaats van verfchijnfel en
loeval . Er is meer gelijk dan eigen . Bl . 16 . Oorzaak
is datgene, dat den grondflag eener zaak bevat, voor
grond of reden eener zaak . Bl . 18 . therapeutifche of gene-

(*) Indien dit geene letterzetters bepaling van ziekte zij ,
houden cow s B R v c x en zijn Vertaler den Lezer voor bet
lapj e.
Z4
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nezende oorzaak (*) . B1 . 26 en elders, meerdere, voot
veel, v ezfcheiden . B I . ig . rangfchikking in de aanval .
len . Wet lazen wij van rangfchikking vap dieren,plan-

ten , mineralen enz ., maar nooit van koortsaanvallen,
welke eene aardige vertooning moeten inaken, als zij in .
een Mufeum netjes ftaan gerangfchikt . Bl . 47, wordt
epidemifche ziekten vertaald befmettingen , landbefmettingen, in plaats van heerfchende ziekten (t) . Bl . 48 .
o ndergerangfchikte . B I . 74 . het menfchelijke bloed bejlaat
uit bloedwater, eiwitjlof, vezel/lof en cruor(§) . Bl . 82 .
luchtvormige of andere enweegbare flofen . B1 . 84 . zich
wederzijdsch bedingen, voor van elkander afhangen .
Bl . $5 . mechanismus der affcheidingen . B1 . 113- fpanningskracht, voor veerkracht . Bl . 129. flolbare wei,
voor vezel,lof. B1, 134 . tegenfcheuren zijn voor den Geneesheer zeer belangrijk, om derrzelven door de fchifnbare ongefchondenlreid der oorfpronkelijk door hetgeweld
getrofene plaats, niet to misleiden en tot zorgeloosheid
to laten verleiden . Bl . 2i5 . gezuiverde kookkunst, voor
vcrfijnde, enz . (**) .
(*) B1 . io8 oorzaak ter genezing genoemd ; eene uitdrukking, waarmede de zetter zeker bedoeld heeft eene oorzaak,
welke eenige aanwijzing geeft tot bet ontwerpen van een geneesplan .
(t) Ook eene drukfout : want wat Doctor kent niet bet
verl'chil tusfchen morbus contagiofus en epidemicus?
($) Omtrenc alsof ik zeide : zeewater be(laat nit water,
water ftof tout, zoutzure foda, enz.
(**) Ex undue leonem! - Wij oordeelen niet .
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Ret Leven van j o H N K N 0 X, Hervormer van Schotland, behelzende een Gefchiedkundig Overzigt van de Hervorming
van dat Land. Naar den derden Druk, uit het Engelsch
Van T H 0 M A g M' C R I E, T. D . Predikant to Edinburgh,
vrij vertaald en gevolgd door G . J . F . C R A M E R V o N
B A U M G A R T E N, Predikant to Middelbert . Met een Voorberigt door H . M U N T I N G H E, Ridder van de Order der
Nederlandfche Leeuw, en Hoogleeraar in de Faculteit der
Godgeleerdheid to Groningen . Ijle Deel. Te Groningen, bif
J . Oomkens . 1818 . In gr. 8vo. XVI en 2.96 Bl. f 2-6- :
1 e regt noemt de Hoogleeraar M U N T I N G H E dit werk
eene fchoone bijdrage tot de zeer belangrijke (gefchiedenis der)
Schotfche Kerkhervorrning . Het behelst toch niet alleen een
levensberigt van den man, die ze voornamelijk bevorderde,
en niet alleen een gefchiedkundig overzigt, maar een vrij omilandig verhaal der hervorming zelve . I-Iet oorfpronkelijke is ,
(zegt de Hoogleeraar) in fommige verhalen, van eene vervelende wijdloopigheid en langdradigheid, en werd daarom, door
den Heer CRAMER VON BAUMGARTEN, veel verkort .
Naar ons oordeel had bet, zonder in bet wezenlijke to lijden en voor den Nederlandfchen Iezer onbelangrijker to worden, nog Vrij wat meer bekorting kunnen ondergaan : want,
waarlijk, bet behelst nog een aantal bijzonderheden, die,
welk gewigt er bet Schotsch publiek ook in zou mogen flellen, voor bet Nederlandsch althans van genoegzaam geen
zijn : en bet ware to meer to wenfchen geweest, dat zij mede waren overgeflagen, omdat bet geheel dan vermoedelijk in
6dn deeltje vervat zou hebben kunnen worden, en, om zijne
mindere kostbaarheid, meerdere lezers gevonden zoo bebben,
dan men nu verwachten durft . Wij zijn ondertusfchen den
Heere CRAMER VON BAUMGARTEN voor bet werk, zoo
als hij bet thans begonnen is to leveren, dank fchnldig, en
hopen maar, dat deszelfs uitgebreidheid (gelijk met foortgelijke boeken al veel bet geval is) bet vertier niet in zoo ver
zal belemmeren, dat de voortzetting niet kan volgen .
Na de Voorrede van den Heer M U N T I N G H E volgt eene
opgave van den inhoud, waaruit men, met een' oogopflag,
bet beloop des werks en den rijkdom der iloffe zien kan.
Z 5
Wij
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Wij kunnen die opgaaf van achc bladzijden lengte niet over .
nemen, noch van den inhoud eenig doorloopend verflag geven. Wij zeggen alleen, dat, na eene Inleiding, beheizende
een kort overzigt van den letterkundigen en godsdienftigen
ftaat van Schotland, in bet begin der zestiende eeuw, welke
Diet aanmerkelijk verfchilde van then flaac in andere landen,
bet werk verdeeld is in zes tijdvakken, welke door merkwaardige bijzonderheden in bet leven van den Hervormer, of
belangrijke puncen in de gefchiedenis der hervorming zelve,
gekenmerkt, en voor den lezer als zoo vele rustpuncen zijn .
Voor bet overige : men leert bier den Hervormer waarlijk
kunnen als een, in weerwil van zijne zwakheden en gebreken, over bet geheel groot en verdienftelijk man, die met
LUTHER bet onvermoeid, maar ook nu en dan to hevig,
ijveren voor de goede zaak, welke hij voorftond, gemeen
bad, maar ook, even als deze, door zijn vuur, zijne ftoucbeid en zijnen moed, alleen in flaat was, om ze, in de oni, llandigheden, waarin hij zich beyond, en onder de menfchen,
met welken hij to doen had, tot fland to brengen . Zijn geweldig fchrijven over bet gedrogtelijk Vrouwen-beJluur, tegen
de Engelfche Koningin MARIA en de Koningin Weduwe,
Regentes van Schotland, moge ons dan mishagen ; hij moge
in onze achting dalen, als wij lezen, welke geveinsde rol
bij wilde, dat Engeland, ten aanzien van Frankrijk, zou fpe .
len, do wij Inogen zijn gedrag, in andere opzigten, Diet
kunnen goedkeuren, -- hij blijft niettemin regt behouden op
de erkentenis der nakomelingfchap, en zijn Levensbefchrij .
ver verdient den lof van onpartijdigheid, omdat hij zoo wel
bet laakbare als prijsfelijke van hem gemeld heeft . Hec be .
loop, ondertusfchen, der hervorming van Schotland was zoo
als dat van die in andere landen . Zij kwam Diet tot stand,
dan onder beroerte en krijg, en ging verzeld van ongeregeld .
beden, veroorzaakt door bet laag gepeupel, hetwelk er ui .
terlijk deel in nam, zonder er door loffelijke beweegredenen
toe genoopt to worden, en hetwelk, in alle omitandigheden,
gereed was tot geweld, waar de voorftanders van gematigd .
heid en orde hetzelve volitrekt afkeurden . Doch bet is
voorlang opgemerkt, dat, zonder dat, eeoe goede zaak be
zwaarlijk bevorderd words tegen de genen , die eene kwade
lees geweld willen handbaven . Men vindt bier wijdcrs ook
bijzonderheden, welke met de hervorming in Schotland in
Been
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Been onmiddellijk verband ftaan ; zoo als wegens de Engelfche hervormden, die, om de vervolging in bun vaderland,
onder M IV R I A , to ontgaan, zich inzonderheid to Frankfort
aan den Mein badden verzameld, en onder anderen KNox,
flaande zijne uxiandigheid, tot hunnen dienst genoodigd hadden, aan wier verffandelooze geichillen men zich ergert, enz .
- In eene aanteekening, bet zij van den Schrijver, of van
den Vertaler, op bl . 9 en io, vindt men berigt wegens eene
zoogenoemde liikgift, in bet Engelsch corpfe-prefent genoemd, en welke betlond in eene gedwongene gift van bet
beste (fuk vee van den fiat eenes overtedenen, in de landgemeenten van Engeland en Schotland, of van bet bovendek
van zijn bed, of van zijn beste Weed . Deze gift, zegt men,
werd, in de gemelde landen, tot aan den tijd der hervor .
ming, door de fchraapzuchtige geesteliikheid afgevorderd, en
fchijnt alleen aan die landen eigen geweest to zijn . Dit heeft
men mis . Deze gift was niet anders, dan die van bet, zoogenoemd melius cathallum, en een gevolg der affchafflng van
bet lijfeigenfchap of de flavernij . Zij, die vrijgefteld werden, en htinne naftomelingen, werden onder de verpligting
tot bet betalen dezer gift gebragt ; en , daar de geestelijkheid
alomme vele landerijen bezat, wier bebouwers waren vrijgefteld, moesten dezen ook aan bear de gezegde gift opbrengen . Dit had zoo wel in Nederland en elders, als in Engeland en Schotland plants .
Hoezeer de vertaling van den Heer C R A M E R V o N B A u M•
GARTEN zich, over bet geheel, vrij vloeijend lezen laat,
is toch op taal en ffijl, bier en daar nog wel vat aan to
merken . Op den titet maakc de order van de vrouwelijke
leeuw geene beste figuur . In bet werk zelf (loot men op
zich ks zeggen voor zich van gezag of onderwerping ont .
than (op bl . 21), iemand lief winnen voor welgevallen in
hem vinden (bl . 22), vermogt hebben voor overgehaald, be .
wogen hebben (bl . 27), verdacht voor verdenking (b! . 29),
zich to vreden geven voor genoegen nemen (bl . 4o), zich
aanfchikken voor zich gereed maken, ingegaan voor aangevangen, nazoeken voor zoeken to bekomen (bl . 211), verlezen voor voorgelezen (bl . 21g) enz .
Nu nit dit werk eene anecdote, welke, in den tegenwoonN
digen tijd, bier niet zonder vrucht zal mogen gelezen worden, en ten bewijze ftrekt, dat men ook in Schotland, zoo
Al s
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ais overal elders, bet bijgeloof, door bedrog, poogde to
dicnen. - $ ij Musfelburgh was eene kapel, aan ooze Lieve
Yrouw van Loretto gewijd. Sinds onheugelijke tijden warea
de Schotten gewoon geweest, naar deze heilige plaats ter be-devaart to reizen . De monniken maakten, iti 1559, openlijk
bekend, dat zij de waarheid van hunnen godsdienst bewijzem
wilden, door, in de kapel van Loretto, een wonder to ver.
rigten san een blindgeboren jongeling . Eene menigte yolks
verzamelde zich op den beflemden dag . De jongeling, door
een' plegtigen oplogt van monniken vergezeld, werd op eene
flellaadje gepiaatst , en aan bet yolk vertoond . Velen herkenden hem als den blinden, then zij vaak eene salmoes gegeven
badden, en hielden hem voor flekeblind . De monniken verrigtten hunne gebeden met den vurigflen ijver, riepen de heilige Maagd en andere heiligen om hulp en bijfland aan, en,
ma eenigen tijd, opende de blinde, tot alter verbazing, de
oogen . - Ortder de menigte beyond zich een Heer nit Fife,
ROBERT C A L V I L L E van Cleish .
Hij was getuige van bet
wonder, maar wantrouwde bet ; hij haalde den jongman over,
om met hem naar zijn huis to Edinburgh to pan, en, bier
gekomen, ontrukte hij hem, na veel marrens, bet geheim .
Als knaap (die zeer goed bet gebruik van zijn gezigt had)
had men den gewaanden blinden gebruikt, om bet vee van
bet Nonnenklooster van Sciennes, bij Edinburgh, to weiden ;
en bier had hij de opmerkzaamheid der vrome zusters tot
zich getrokken, door zijn vermogen, om den oogappel z66
to draaijen, dat men niets dan bet wit zag, en hij volflagen
blind fcheen (*) . Dit was ter kennisfe van fommige monni,
ken in do flad gekomen, die terflond bet voornemen opvat .
teden, om hem tot hun oogmerk to gebruiken . Zij verzochten den armen jongen van de zusters, en plaatften hem in
eene bunner cellen . Door dagelijk!che oefening was hij wet .
dra volleerd in de kunst der geveinsde blindheid, en, na zoo
lung in bet klooster vertoefd to hebben , dat zijne beltenden
hem niet gemakkelijk herkennen konden , zond men hem nit ,
om, als een blinde, to bedelen, nadat hij zich door eene
gelofte verbonden had, bet geheim niet to openbaren . Dit
verhaalde hij aan C A L V I L L E ; en, om zijn verhaal to bevestigen, toonde hij hem zijne kunst, en was, fchijnbaar, wedeF
(*) De vertaling is bier hoogst gebrekkig .
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tier even zoo blind, als bij de kapel to Loretto. C A L V I L L E
itelde hem bet fchandelijke van zijn gedrag voor oogen, en;
zeide hem, dat hij, den volgenden dog, de ganfche historic
openlijk, op bet kruis to Edinburgh, verhalen moest, terwijl hij hem tegen de wraak der monniken zou beveiligen . Dit
gefchiedde : C A L V i L L E flond , gedurende bet verhaal, met
uitgetogen zwaard, son zijne zijde, en, no hetzelve, nam
De ontdekking van bet bedrog
hij hem met zich naar Fife .
was nu fpoedig door bet geheele land bekend , enz .

Meuwe .Bijdrage tot de Gefchiedenis der Kruisvaarten, in
hare betrekking tot ons Vaderland. Door Mr. P . D . W.
V. Z . 's Gravenhage, ter Nederlandfche Drukkerij . i8t8 .
In gr. 8vo . VIII, 296 B1. ,f 2 -12 .
Bekend is de belangrijke vraag, v66r eenige jaren door bet
Parijfche Inflituut gedaan, naar den invloed der kruistogten
op den toefland en bet lot van Europa . De beroemde n E ER E N , een Duitfcher , droeg bet uitgeloofde eeregoud weg ;
terwijl de fchoone verhandeling van onzen geleerden landge.
noot, R E G E N B o G E N, door een ongelukkig toeval, buiten
de gelegenheid bleef, om mede naar den prijs to dingen -niet, om gedrukt, gelezen en bewonderd to worden . Seders
fcheen bet bij alle deskundigen uitgemaakt, dat die wonderlijke togten ow een ledig graf to veroveren, hoe rampfpoedig
in derzelver eerfte, onmiddellijke uitwerkfelen, nogtans vele,
meer verwijderde, gevolgen hadden gehad, van den heilzaatnlien acrd . Meerdere vrijheid, grootere nijverheid, toenemende beichaving, uitgebreider handel en gemeenfchop der vol .
ken onderling, werden zoo vele vruchten geacht, op de eene
of andere wijze, nit dezen omgewoelden en rijk bezaaiden
grond ontiproten .
De fchrijver, evenwet, van her ftuk voorhanden, denkt
niet zoo gunltig over de zaak . Zonder juist op to treden
als beftrijder van genoemde of andere bepleiters der zake van
Voorzienigheid en Christendom in dezen, wil hij niet flechts
in bet algemeen ook bet zijne van bet geval zeggen, maar de
bedoelde befchouwing, inzonderheid, meerder en nader toepasfen op ons eigen vaderland . Hiertoe onthoudc hij zich van
bet
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bet redeneren op onderflellingen, wier waarde hij veeleer
befrijdt ; fchoon deze frijd, natuurlijk, dergelijke wapeiien
vereischt, als partij bezigde, en dus wederom op redenering
en omhelzing van zekere grondfellingen uitloopt . De gefchiedenis, die vooral van donkere en halfwoeste tijdperken,
geleidt ons flechts een kort eind wets ; willen wij deeper
doordringen, van bet hoe en den zamenhang der dingen iets
weten, dan moeten wij tot vergelijking, gisfing, befpiegeling
de toevlugt nemen . Het is, intusfchen, b1iikbaar, dat de
bepaling tot een bijzonder land gemak :kelijker last nagaan,
wat de bloote ondervinding ten opzigte van gezegden invloed
leert . De opzameling van daadzaken, den toefand van dit
land, vOGr, bij en na de kruistogten, met meet- of mindere
duidelijkheid en zekerheid fchetfende, is de gebaande wQg,
die, al geleidt hij dan ook tot geenerlei algemeene betluiten,
de zaak voor deze gewesten genoegzaam voldingt .
Ja, wij willen niet ontkennen, dat de aanleg der verhandelinge ons, in zoo verre, behaagde . Gegronde tegenfpraak
van denkbeelden, die door bet gezag en de welfprekendheid
bunner voorfanderen misfchien, meet dan door eigen waarde
en waarheid, algemeeneu ingang hebben gevonden ; toetfiug
van floute befpiegeling , op gronden a priori ruim zoo zeer,
als op algemeene aanzigten van gebeurde zaken , derzelver
verband en uitkomfen, gevescigd, - ziedaar ondernemingen,
welke de zuivere waarheidsliefde alcijd toejuicht . Doch, bet
fpijt ons, -dat de fchrijver, in den opzi ;;t, al to zeer overeenkomfig den regteu toeftand der zake gefproken, en re .
vens uit denzelven een al to juist gevolg getrokken heeft . Hij
zegt in zijn voorberigt, dat bet onderwerp hem niet behaagt,
en voegt •e r de gegronde vrees bij, dat dit gevoel zich ook
aan zijnen lezer zal mededeelen . Wij willen van deze betuiging niets meer zeggen . Maar bet is waarheid : 's mans behandeling der zaken, de vorm, de fijl, de woorden zelfs
hebben lets onaangenaatns . Hij hebbe bet at of niet con amore gefchreven, ons viel bet moeijelijk, bet gefchrevene met
lust uit to lezen .
Wat den algemeenen vorm, de verdeeling betreft, deze is,
veelal, zoo vreemd, in een aantal kleine en zeer ongelijkmatige hoofdftukken en hoofdfukjes , verfnipperd, dat bet
bijna fchemert voor de oogen . Betreffende den fijl, die is
noch regelmatig noch klaar ; de taal , in fpel ling en keus der
woor-
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woorden, mede niet zuiver . Het laatfte moge nu al eens
van minder belang, en, volgens verzoek, wel to vergeven
zijn, met bet andere is bet alzoo geenszins gelegen . Wij betuigen, zijne redenering, misfchien enkel daardoor, dikwijis
duister zoo wel als onbevallig gevonden to hebben . Daar.
door werd dan ook de lust tot infpanning niet opgewakkerd ;
en alzoo kan bet wel z1jn, dat de fchrijver voor zichzelv'
een helderder en gegronder inzigt in de zaken heeft, dan ons
heeft kunnen blijken .
De hoofdafdeelingen zijn deze : Inleiding -- voorloopige
aanmerkingen over de kruisvaarteu in bet algemeen - kruisvaarten - nanmerkingen omtrent de kruisvaarten - gevolgen, voor Europa in bet algemeen - voor Holland in bet
bijzonder - invloed op 's lands regering - Plot - noten.
Ons algemeen befluit, ten opzigte der waarde van dit werk
voor de gefchiedenis, komt hierop near . In zoo verre bet
den algeheelen invloed der kruistogten op Europa betreft,
zou bet gegronde of ongegronde van 's mans beweringen
veel duidelijker gebleken hebben, indien hij zijn gefchrijf
meer in den vorm van een tegenfchrift bad gegoten . Nu dient
men de andere werken over bet onderwerp wel opzettelijk
to vergelijken ; en dan nog zullen zij elkander, naar bet ons
voorkomt, op vele punten geheel niet ontmoeten . Fndien 's
mans algemeene aanmerkingen, deels voorop gezonden, deels
tusfchenbeiden herhaald, geheel doorgingen ; indien datgene,
wat niet onmiddellijk blijkt met eene vroegere gebeurtenis
in verband to ftaan, en danrop al fpoedig volgt, in bet geheel als geene vrucht van zul.k een zaad kon befchouwd
worden, clan ware gezegde vergelijking zekerlijk niet noodig .
Maar alzoo komt bet ons geenszins voor. Integendeel, de
zaak van voren befchouwd zijnde, moet men van eene ge .
beurtenis, als de kruistogten, toenemende ontwikkeling en
befehaving, Inaar niet dan na tijdsverloop, na verwinning der
eerlte, onmiddellijke nadeelen, verwachten, even als den
oogst nit bet rottend graan in de omgeploegde narde . Ondertusfchen verdienen de geopperde bedenkingen, ten deele,
overwogen to worden . H-et is waar, dat woeste onbefchaafdbeid, van reizen, oorlogvoeren, ja evenveel hoedanig verkeeren in een vreemd land, fchaars die voordeelen oogst, welke men daarvan zou verwachten . En de daadzaken , welke
bier, vooral ten opzigte van bet vaderland, worden bijgebragt,
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bragt, zijn ongunflig genoeg . Gelteld evenwel ook, dat de,
ze gewesten, op zichzelve befchouwd, enkel fchade bij de
zaak geleden hadden, zoo hebben zij, echter, daarna in de
algemeene befchaving van Europa gedeeld, en onze bijzondere gefchiedenis bewijst this niet genoeg .
Om kort to gaan : wij bedanken den fchrijver voor zijne
bijdrage ; maar wenfchen nog al was meer, om geheel in
zijn gevoelen to komen .

Gedenkfchriften van Mevrouw M A N s 0 N, ter opheldering van
haar gehouden gedrag in bet Proces, betrekkelijk den moord
van den Heer F U A L D E S ; door haar zelve befchreven, en
gerigt aan hare MoedeP, Mevrouw E N J A L RAN . Met haar
Portret, en bet Fac-finite van hare hand. Te Asnferdam,

by J . C . van Kesteren . 1818 .
.l . f 1- 16- :

In gr . 8vo. XXIG' en 184

.1e Rodez, hoofdtlad van Rovergue, in her Fransch Gou .
vernement van Guyenne, werd, in den avond van den I cden
Maart 1817, de bovengemelde Heer F U A L DES, in een bordeel, door zekeren B A N C A L bewoond, gewelddadig omge .
bragt . CLARISSE ENJALRAN, gehuwd met MANSON,
een Fransch Officier, met wien zij echter niet zamenwoonde, eene vrouw, zoo als zij bier voorkomt, van zeer ver .
dachte reputatie, verhaalt in deze Gedenkfchriften , in fiub .
ilantie, bet volgende : - Zei,.er Officier, die haar een nachtbezoek brags , zeide haar, dat er een gerucht liep , dat zij
aan bet huis van B A N C A L was geweest, op den tiid, toen
er F U A L D E S vermoord werd ; en zij had daar, fchertJend ,
op geantwoord : „ wet ja, voorzeker! ik ben er geweest ."
De Officier had hiervan kennis gegeven, en zij werd, voor
bet Tribunal , geregtelijk deswege oudervraagd . Zij ontkende
nu ter gezegde plaatfe geweest to zijn , en bleef daarbij , in
een eerst verhoor bij den Prefect ; doch verzocht zelve wel .
dra een tweede, bekent daarin, dat zij er geweest is, maar
trekt her vervoi„ ens weer in, en beltent her eindelijk op
nieuw, vooral op aandrang van Karen vader . Men brengt
haar in bet huis, en in bet vertrek zelf, waarin de moord
gepleegd was , alwaar zij , op her gezigt van de tafel , waarOn
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de vermoorde werd omgebragt, een Coeval krligt en in
zwijm valt . Weder bijgekomen, wordt zlj ondervraagd, en
antwoordt op alles ja . Op den volgenden dag bekent zij,
onder anderen, in mansgewaad ter bewuste plaatfe geweest
to zijn , bloed aan haren pantalon gekregen, en dien daarom
verbrand to hebben, enz . Zij ontkent daarna op nieuw alles
weder, om het firaks nogmaals to bekennen, eene wijle
daarna al weder to ontkennen, enz . Zij verfchijnt vervolgens voor bet Geregtshof van Montpellier ; doch, wat zij
voor hetzelve al of niet verklaarde, words niet gemeld ; maar
wel, dat zij eindelijk, ruim zes weken no haar eerst verboor, in verzekering werd genomen, en in that van befchuldiging gefleld . In hare gevangenis beet zij deze Gedenk .
fchriften, ten dienfte barer moeder, gefchreven, dezelven aan
een' Heer, dle haar bezocht, toevertrouwd, en hem daarna
derzelver uitgaaf opgedragen to hebben . Het kan zijn, dat
zij voor bet Fransch publiek, waaronder bet geval gerucht
gemaakt heeft, van belong geacht worden ; maar voor bet
1Vederlandsch hebben zij, naar ons oordeel, niets, hetgeen
er de vertaling van kon aanprijzen . Van den moord zelf ;
hoe en waarom die werd gepleegd ; hoe men hem ontdekte,
door de vermoorde, op grooten affland, in bet water werd
gevonden ; hoe men er achter kwam, wie de fchuldigen wa .
ren ; van hun proces, enz . words niets berigt : wiles betreft
eenigliak de zoogenoemde Mevrouw M A N S O N, en dot alles
is met zoo veei duisters en onverftaanbaars doorweven, dat
geen z v I P u s bet ontraadfelen kan ; en noch bet berigt
aan den Uitgever voor - noch de aanteekeningen achter bet
werkje geven daaromtrent eenig licht . Men is in a anhouden .
d e verzoeking, om bet geheel, in weerwil van den fchijn
van echtheid, dien men er, door bet Portret en het Fac-ftnile, aan heeft gegeven, voor de vrucht van eene andere pen,
dan van die, waaraan bet words toegefchreven, to houden,
of to gelooven, dat de Scbrijffler, bij vlagen, niet bij hara
zinnen is .
op

Gefchied en Letterkundig Mengelwerk, door Mr . J A C 0 B U S
S C H E L T E M A . It?e en Ilde Stuk . Te An lerdam , bij H.
Gartman . 1817- In gr . 8vo . Te zamen 464 B1. f 3- 16- :

D e Heer
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1818 .
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geeft ons bier den aanvang eener
ver •
A a
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vgrzamellng zijrer Wine fchrifcen, waarvau fommigen reeds
in bet openbaar sicgefproken, anderen afzonderlijk uitgege .
vel, maar ook fommigen geheel nieuw zijn . Eene aangename verfcheidenheid maakt dit Mengeiwerk tot eene zeer ge&
fchikce lec .tuur voor alfe befchaafde Lezers ; cerwijl s C H E L' E M A ?s bekende zuchc voor den vaderlandfchen letterroem,
floor de vermelding viler bijzonderheden, welke then moetell
opluisteren, ons oo .1c van de nuctigheid dezer mengelflukken
verzekert. Het eerfle is eene Feestrede, voorleden jaar uit'
gefproken in de Maatfchappij Felix Meritis, en waarbij deze
Maatfchappij als een fprekend voorbeeld words opgegeven
der fpreuk van c t e E R o : Omnes artes, quae ad humanity
tem pertinent, habent quoddam commune vinculum, Zeer fraai
wordt dit , in een kort overzigt der Departementen van Koop .
handel, Muzijk, Natuur-, Letter- en Teekenkunde, aangewe.
zen, waarbij men dan zekerlijk, zoo als oudtijds de Predikanten met de Lien Geboden , om er de geheele Zedekunde
in to brengen, met de woorden Natuur- en Letterkunde Zich
niet aan de fetter moet houden, en er Wickunde en Wijsgeerte order betrekken ; anders komt men er niet, en bet gemeen
verband heeft twee geduchce gapingen . Uitmuutend words
de reden, waarom Felix Meritis [in weerwil dier minder
naauwkeurige verdeeling van deszelfs werkzaamheden] reeds
zoo veel nuts geflichc heeft, gezocht in de vrijheid der In.
rigting ; in de onderlinge mededeeling, door geene geleerde
betweter j of pedanterie oncluisterd, maar waar alle betrekkingen gelijk zijn . Nog fchooner komt ons de inleiding voor,
waarin zeer gepastelijk nit de nude Fabelleer de Maatfckap.
pij van A P 0 L L 0 en de Muzen op den Helikon, als magtig
tot de zoo algemeene befchaving der Grieken bijdragende, is
keurige taal aan ons wordt voorgelleld, en, hoe dikwijls ook
vermeld, nieuw wordt door de bewerking . Minder juist, hoe
vernuftig ook, komt ons de vergelijking van den onderfchei .
.den' fchrijfilijl met de manier der Schilders voor : maar zeer
eigenaardig nogtans en waar is bet denkbeeld, dat ieder Schrij .
ver en Dichter zich de gelijkenis of figuur, die hij bezigt,
gefchilderd moest voor(lellen .
Het tweede fluk is een Fragment uit eene aangevangene
Levensbefchrijving van E R A S M U S, meestal op bet voet .
(poor van H z s s, doch vrij gevolgd ; behelzende 's mans eertie jeugd, tot zUne veriosfing uic het klooster. De Heer
Is

ciEV.

GESCH'IED- EN LETTERKUNDTG 1c ENGELWERK .

35g

S C II E L T E M A wit uit de beoordeeling dezer proeve opmaken, of hg dezen, voor eene poos geflaakten , arbeid weder
zal opvaccen, of niet . Indien onze flew hierin iets geldt,
zoo durven wij hem gerustelijk tot verdere bewerking aanfporen, opdat ook Nederland in zijne taal eene grondige,
met bevalligheid en levendigheid gefchrevene, Gefchiedenis
van den in ziinen fchoot geborenen Hervormer der Wecenfehappen bezicte . Dit zoo wet als bet volgende fluk -- de
Gefclliedenis van bet Standbeeld des grooten Rotterdammers
- is in verfcheidene geletterde Genootfchappen voorgelezen .
Wij zien onder anderen nit bet laatfle, aan welk een gevaar
dat beeld zoo we! als zijn fleeuen voorganger meermalen door
iterkeUijke onverdraagzaamheid van Roonisch en Onroomsch
is blQotgefleld geweest : monniken deden bet in 'c water fmij .
ten ; predikanten vloekten bet, en hadden bet bijna naar Bazel doer verkoopen . Zulk eenen haat droegen witte en zwarte Farizeen den man toe, die flechts waren Godsdienst wilde l
Aardig is bet versje, waarmede bet beeld op 16 November
1813 pronkte :

Durft niemand nog Oranje dragen,
1k, durf mijn' ouden kop wel wagen .
J o H A N H A R T I G V E L D T, een waarachcig menfchenvriend ,
en pilaar van de broederfchap der Collegianten in de zeventiende Eeuw, words kortelijk gefchecst ; maar de vergelijking
met den grooten HOWARD, die door geheel Europa de
akeliglle gevangenisfen doorkroop, is, dunkt ons, was to
flerk .
De Leonidas van VAN HAREM is zekerlijk voor den tijd
(de twijfeling over de onzijdigheid of deelneming in den Franfchen Ourtog van 1741) bij uitflek belangrijk en gepast ;
maar als dichtgewrocht behelst bet eerie menigte volkomen
1rozaifche regels , b, v . fchier de geheele nanfpraak van L E 0T 1 C 111 D E S ; zelfs nadert bet fouitijds bet platte en gemeene, b . v .
De trouw, die langer duurt dan 't nutte, is geenszins heilig ;
En ze is veel eer een' koppigheid ;
Bij wie 't gemeen belang noch duurzaam is, nosh veilig,
Als zonder orde en onderfcheid .
Net
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Het daarop volgende is de taal des gemeenen leveni, met
niets
Men zie dan zich den Vorst der Perzen to verbinden ,
Zoo hij maar rust en vrede fahenkt,
't Zal met de Goden zich zeer wet en fpoedig vinden ;
Zij ziju zoo grain niet als men denkt . enz .
Heeft de geest der achttiende Eeuw bier den Dichter van
L E oT Y C H IDES doen affleken bij dien van L E 0 N I D A S, welke
gewis ongelijk verhevener is? Het uitmuntende for zou dit
bijua doen vermoeden . Maar de lierzangen, zoo vele vrije
navolgingen van H 0 R A T I U S, zijn geheel meester(lukken, ete
fieraden onzer poezij . B . v . bet begin des derden zangs :
Frijo aangewaaid ? Of wilde hij met opzet den fliji van

Een man van eer, die, op bet pad der braven!,
De kwade zaak verfoeit, de goede zaak bepleit,
De vrijheid met zijn bloed wit haven
Terwijl ze half vertreden leic .
Die fchrik niet voor verwaande dwingelanden,
Noch voor hun dreigend oog en zwaar gefronst gelaat ;
Gevangenis, noch ijz'ren banden
Beroeren zijn' gerusten fl :aat.

Wat bast bet good in de uiterfle oogenhlikken
Wanueer de blceke dood een' ijz'ren fchepter zwaait?
Verjaagt bet dan de nare fchrikken,
Waarmed bet doodbedde is bezaaid?
Men ziet, dat de Dichter bet : Rev civium ardor prava jubentium, heeft weggelaten ; zekerlijk kon men zich in de
Oligarchic vbbr 1747 geen denkbeeld maken van eene Voiks .
regering .
Belangrijk is de korte Levensfchets van s I M 0 N S T IJ L .
De Telegraaf, door N I C 0 L A A S C A L F ten behoeve zijner
molens uitgevonden . was een niet ongelukkige voorlooper
der thans zoo algemeene kunst van CHAPPE . (Ben ontwerp, in bet beleg van Steenwijk, 1581, van een dergelijk
werktuig gemaakt, kwaw Wet tot Hand .)
Len
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Een fchoon bewijs van Christelijke verdraagzaamheid, bij
bet gemeenfchappelijk gelrnik eener kerk door Hervormden
en Doopsgezinden in 1776 gegeven, was toen lets groots ;
thans zou dit minder opzien baren .
Aangenaam was ons, op bet clot van dit deel, bet oude
lied : Het daget uit den Oosten ; een ttukje, zoo vol wasrachtig, ongeveinsd gevoel, dat wij ganrne voor notg eeni! ;en
van dien ftempel een' ganfchen (lapel Gedichten van vroegere
Kunsrgenootfchappen zonden willen geven .
De Vergelijking der afichudding van het Spaanf•,'te juk met
die van bet Franfche, hoezeer reeds in 1813 gedrnkt, komt
bier weder ten voorfchijn, benevens de gefchiedenis van dezelve, door den Schrijver met niet weinig zelfbehagen verliaald . Eine aanmerking vergunne ons de Heer S C H E L T EMA, hoewel misfchien ontijdig komende . De Regering van
L 0 D E W 1J K N A P o L E 0 N was geene onbepaalde Monarchij ,
(Iide St . bi . 45 .) zoo min als de tegenwoordige . Beperkt
door het Wetgevend Ligchaam, kon de Koning toen ook op
eigen gezag geene wetten maken . Inbreuken hierop, door
Al A P o L E o N's dwangbevelen, kunnen niet als regel van Reg.
ten gelden .
Hierop volgt een der meest doorwrochte en belangrijkfle
ftukken in dezen bundel , bet Leven Van L A U R E N S R E A E L,
dien grooten AmJlerdammer, tijdgeuoot en vriend van H o o F T ,
die van de pen en van de kling zieh dienen kon . Zijue genoegzaant onbekende verdienflen omtrent bet beroepen , althans beloonen, van G A L I L E 1, die toen de lengte op zee
meende gevonden to hebben, naar 4mJlerdam, worden hi het
licht getteld . Beider dood verhinderde dit fchoone ontwerp,
waarbij Nederland onflerfelijke eer zou hebben ingelegd .
Niet minder belangrijk is de Levensfchets Van H U 13 E R T
D U I F H U I S, wien de Heer S C H E L T E M A met alle regt onder
de Hervormers rekent, en met M E L A N C HT H O N vergelijkt .
De geest van dezen, of liever die van E R A S 111 U s , fcheen
op dezen zachtaardigen en gematigden man to zijn nedergedaald, die zijne Eeuw zeer verre vooruit was, en verdiend
bad, in de ooze to levers . Een Fragment zijner Leerrede op
den Pinkflerdag is hoogst merkwaardig, als gedenk(luk der
Christelijke liefde, minder wat den ftijl betreft .
De grootile plants in dit Deel bellaat een zeer uitvoerig
verfiag vats bet work des Heeren K O N I N G, DYer de uitvirl.
A a a
ding
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ding der Boekdrukkunst. Daar wij dit werk zelve reeds aan
onze Lezers hebben doen kennen, zou her overbodig zijn,
bij dit uittrekfel flit to flaan, welks mededeeling in dezen
bundel dezelve noodeloos doer uitdijgen : doch men vindt
achter betzelve een toevoegfel, dat dit eenigermate vergoedt,
en waarin fommige punten nog was nader worden opgebelderd, zoo als de verwerping der aanfpraak van K O S T E R
door M E E R M A N, -- de getuigenisfen van H . L Z . S P I E G E L
en E M A N U E L V A N M E TE R E N, befchouwd en toegelicht . Her
gezegde van S P I E G E L is, gelijk de geheele ftiji van then
krachtigen Richter, war duister ; en, in weerwil van de ver .
nuftige uitlegging des Heeren S C H E L TE M A , is Loch her bijeentasfen (al is her ook niet fasten; van fnoerkens eene zoo
vreemde uitdrukking, dat wij daaruit niets flelligs kunnen opmaken . Ook words daar in alien gevaile flechts van houtJlaafkens gefproken, en ROSTER moet toch reeds koperen letteren gebruikt hebben . Wij zeggen dit geenszins, oin eenigen
twijfel omtreut bet zoo geheel voldongene gefchil op to
werpen ; maar enkel om to toonen, dat ook de beste Schrijvers wel eens meer de getuigenisfen tellen dan wegen . Eene
plaats nit v L A M I N G, door den Heer S C A E L T E M A bijgebragt, in verband met eenige flukken, in de Koninkiijke Bibliotheek berustende, doet meer af .
Her laatfle ftukje : Spore tot Fergenoegdheid, door IIENDRIK CORNELISZ . HOOFT, Broeder des groocen Dicliters, beantwoordt weinig aan z ; n opfchrift . Naar ons inzien kale bet niet zeer tot vergenoegdheid aanfporen, dat
droefheid, verdriet, bast, laster, en war die& meer zij, ook
in de nederige hut, ook bi' ; de meest geroemde godvruchiigen woven, en dat men dikwijls met dezen bedrogen wordt .
Doch bet flukje is oud, van den Broeder des Drosfaards, en
in zoo verre nog al aardig .
Wij verlangen naar de voortzecting dezer over 't geheel
belangrijke verzaineling .

de Vita propria fermonuin inter
liberos libri duo . Primum edidit et annotatione illustravic
P . H O F M A N P E E R L K A M P, Gymnafii Harlemenfis Rector . Belgicis verfibus adumbravit A . L o O s J E s , P. F . Harlenli, apud J . Loosjes, P . F. I8i7 .8vo . fornl .maj, f 2- i6- :
(Het
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(Ifet Leven van C O N S T A N T IJ N U u i G E r is, in gemeenza .
men dichttrant voor zijne Kinderenr door hem zelven befchre .
ven . In twee Tleeken . Uitgegeven, en met efanteekeningen
opgehelderd, door P. H O F M A N P E E R L K A M P, Rector der
Latijnfche Scholen to Haarlem . In Nederduitfche verzen,
door A . LOOSJES, PZ .)
Wanneer een Grijsaarii, onder zijne kinderen en kindskinderen, rondom hem aan den vrolijketl haard gefchaard, de lotgevallen van een ten nutte voor zichzely' en anderen door .
gebragt leven verhaalt, dan zal hij wel eens bier en daar blij .
ven ftilflaan bij min algemeen belangrijke voorvallen, wet eens
wat breed en omflagtig zijn, zelfs in kleiuigheden ; maar dic
alles zal toch met woeker aan zijne hoorders vergoed worden
door eenen (chat van levenswijsheid, then hem de ondervin .
ding in zijne large loopbaan deed opdoeu ; de jeugd zal in
2ijn voorbeeld bet middel vinden, otn ook, door afwisfeling
van werkzaamheid en levensgenot, altijd met pligtsbetrachting
gepaard, een' even zoo vrolijken, zoo groenen ouderdom to
bereiken . Zie daar dan nu bet geval, waarin dit boeksken
van een' onzer edellle mannen van vroegere dagen, Nedrlands
1t E S T O R H U Y G E N S, ointrent zijne lezers verkeert . Wij
allen toch, van welken (land of ouderdom, vereeren den
Dichter der Korenbloemen als een' man . die, benevens H O o F T,
V° O N D E L en C A T S, bet meest tot den bloei der Nederlandfche Dichtkunst in onze gouden Eeuw heeft bijgedragen ; die
geleerdheid met zinrijkheid, krscht met wijsgeerige denkbeelden pearde . ; die . . . . doch waartoe hem to prijzen? hij heeft
zichzelven bier een eenvoudig, maar duurzaam gedenkteeken
getlicht, waaruit men hem beter, dan uit eene weidfche lofrede, zal leeren kennen .
Men zou zich echter vergisfen, met bier hooge d ichterlij.
. Het ziju gemeenzame redenen(fermones),
ke
tot zijne Kinderen gerigt : en wie zal daar de deftigheid uitbangen, die den Schrijver voor bet Publiek voegt? wie zal
in den fchoot van zijn huisgezin een ilaatfiekleed aantrekken?
Uit dit oogpunt moet men bet werk volftrekt beoordeelen,
zoo,men bet niet, bier en daar, verre beneden den roent van
NUYGENS wil vender. HORATIUs, de groote HORATIUS
zelf heeft,in zlj ne Sermenes,dikwerf eenen maar al to gemeenzamen
coon
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toon aangeheven, (van then aard trouwens, zoo acs men hem
bij T-1 U Y G E N s niet virdr .) Met dit alles heerscht tuch oak
die gemakkelijkheid, dat vloeijende (abandon, zouden de
Franfchen zeggen) geenszins in deze gedichten, welke de
gemeenzame dichttrant fchijnt to beloven . H U Y G E N S kon
zich van de, wel is waar zinrijke, maar Loch meermalen gewrongene, manier niet ontdoen, die de meening voor den
lezer in bet duister laat ; en, fchoon hij in de theorie zeer
wet bet gebrekkige inzag van hem, die
dekt zijn' kernen met een /c el,
Die den hardJlen tand ent//ell,
wist hij nogtans zeer wel, dat ook hij aan dat euvel mark
ging.
Neemt mijn' feilen voor een wrak,
Dat een ander mijd' op 't vlak (*) .
Dus beminde hij to veel woordfpelingen, gezochte fpreek .
wijzen, en dubbelzinnigh eden . Daarenboven dichtte n u YG E N S zeer NO, midden tusilchen zijne bezigheden, en befchaafde zijue gedichten minder ; ook volgde hij, in 't Latijn, niet de beste Schrijvers na, maar alien zonder onderfc :jeid, gelijk de geleerde Uitgever in de Voorrede aanmerkc .
Vandaar een aantal woorden, die men to vergeefs bij de
Schrijvers tier gouden Eeuw zou zoeken, en die n v Y G E N $
misfchien juist om de mindere bekendheid gekozen heeft .
Hetgeen in bet eerfte Boek voornamelijk de aandacht treft,
is de bij uitftek befchaafde opvoeding, die jonge Hollanders
van aanzien in die dagen ontvingen . H U Y G E N s leerde achtervolgens of gelijktijdig zingen, guitar- en citer-fpelen, Fransch,
Latijn, reeds met zijn zevende jaar ; hij zwoegde order de
oude, ellendige leerwijze, zoodat hij in zijnen hoogen ouderdom bijna de taal verwenschte, die hem in de kindschheid
zoo vele mueiee gekost had .
Die dwnasheid niettemin kreeg de overhand alom,
En onder dezen last pat menig jongling krom .
Ja foms kan naauw het wicht v2rftaanbre woorden fnappen,
Of 't leert reeds in 't Latij n cen aantal woordjes klappen .
O m(*) Korenblocmen , Dagwerk , No . 137 , 145 .
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Omtrent bet laatfle punt zijn de tijden dan wet aanmerke .
lijk verauderd! Vervolgens kwam de Welfprekendheid, de
Redeneerkunde (Logica), de Nattiurkunde, bet Grieksch, de
wapenhandel, bet paardrijden, danfen en andere ligchaamsoefeningen, ',het zwemmen, echter, kon hij noon Wren ;)
voorts fchilderen, miniatuurfchilderen, Wiskunde (d .ze buiten weten van zijn' Vader), Rekenkunde, boekhoud n . daarna nog, eer hij op de Hoogefchool kwam, de begin ;elen der
Regtsgeleerdheid . Z66 toegerust, ging hij naar Leyden, waar
bij echter ook Ilechts ddn jaar vertoefde . Het werige va 1
bet eertle, en bet tweede Boek vervat zijne verdere lot,e ,
vallen en- reize naar Londen (meermalen, zoodat h ;i er bijua
to huis was) , naar henetie met den Gezant A K s s h N s,
waarop hij bet geliefd Italie flechts gedeeltelhjk kon bezoeken, den Doge in 't Italiaansch aaufprak, en Leer minzaam
ontvangen werd, - zijne verheffing tot Geheimfchrijver en
Geheimraad van PrinS F R E D E R 1 K H END It I K, (welk ambt
bij naderhand ook met lof onder W I L L E M 11, gedurende de
minderjarigheid van W I L L E M III en onder deszelfs Regering, bekleedde) - zijne ambtsverrigtingen als zoodanig in
bet Prinsdom Oranje, met de reis daarheen en naar bet nabutig Vauclufe, - de befchrijving van bet verblijf to Oran .
je, de Franfehe pligtplegingen, de fnapachtigbeid der vrou .
wen bij de inhaling, de heldere zon, met eeu' kring omgeven,
terwijl de eed gedaan werd, voorts de vreugdebetooningen
bij die gelegenheid ; dit alles verhaalt de oude man zoo naif,
en met een zoo onfchuldig zelfbehagen, dat men zien kan,
hoe ongemeen hi} de eere, daaraan verknocht, waardeerde .
Op deze reis befchouwde hij ook de overblijffelen van E R A sAI us to Razel , en vergeet niet to melden , dat de Keurvorsc
van den Palts zijne foldaten voor hem de revue had laten pas.
feren . 's Mans gelukkig huwelijk, kinderen (vooral de ge.
liefde C H R I S T I A A N, zijn roem en aie van Nederland) eu
kleinkinderen beflaan ook een aanzienlijk gedeelte des werks .
Hier ontdekt men overal den liefderijken Echtgenoot en Va .
der. Zijne STELLA (SUSANNA VAN BAARLE) beweent
hij kort in deze verzen, die zekerlijk meer gevoel ademen,
dan de reeks van woordfpelingen op Sterre aan het einde
van zijn Dagwerk, welke, in de gegevene omilandigheden,
wet niet ongepaster zijn konden .
A o. 5
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Heil mihi! quam fubito fublata puerpera cafe .
Illa quidem vitae lumen caeleste beats
Aeternamque diem, quam fufpirarat, aditnit :
Sed meliore mei mutilum me parse reliquit
Intempestiue quina cum prole parentem,
Prole patris noudum cura fed marris egena .
0 anima, o animae virtus, cui faecula retro
Non videre parem ; fi force futura videbunt,
Pauca reor vifura parem .
.
.
Extremum hoc (*) dilecta mihi facravit amoris
Mnemofunon pignusque fui : quo cum grege paruo
Et lachrimis commigravi, defertus ab illa
Aeternum mihi deploranda compare turtur .
Zoo blijde een krasmvrouw, na een' ligten barensnood s
Zag 1k, o ijslijk lot! door d'onverwachtften dood
Mij uit miju' arm gerukt . Schoon'c rijk der zaligheden,
Waarnaar zij altijd had gereikhalsd, ingetreden ;
Schoon door den dag beftraald, die geenen avond kent,
Mij liet zij aebter, diep in wanhoop en ellend .
Vijf kindren waren 't, die mijn hart zoo diep bedroefden,
Die minder vaders zorg dan moeders hulp hehoefden .
o Wellust mijner ziell neon! nimmer heeft deze aard
In aller eeuwen loop uw wederga gebaard ;
En zeldzaam zullen zij, die volgen, eene aanfchouwen
U allezins gelijk, o pronkjuweel der vrouwenl
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . nooit kan ik dit werk, haar waardig, gadeflaan,
Of 'k fchouw 't met eerbied, als baar laatst gedenkfuk, sea .
'k Nam met bet vijftal kroost, daar ik haar diep betreurde,
Gelijk een tortel, wie een gier zijn gade ontfcheurde,
Miju toevlugt in dat huis, als waar 't een praalgeflicht,
Dat ze, onzer huwlijksmin ter eer, had opgerigt .
I-let werk eindigt met eene op4'ommiug der voorregten, die
bij nog in zijnen hoogen (bijna 83 jarigen) ouderdom mogt
geniecen, door ongekrenkte ligchaams
en zieisvermogens .
Hier
(*) Een huis, door haar, even v66r Karen dood, geheel
nieuw opgetrokken, terwijl haar man iu 't leger was .
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Her vooral is de goede oxide man op zljn' praatftoel : hij
verhaalt ons al gaandeweg zijne geheele levenswijze, maar
beroemt zich een weinig to veel op zijne deugden . . . . Doch
neen! wij vergeten, dat hij nict voor bet Publiek fprak, en
misfchien aan zijne Kinde ;en zijn voorbeeld wel ter navol.
ging mogt voorftellen. Nu roemt hij ook op zijne Vrienden,
zoo geletterden als anderen, fpreekt van zijne boekverzame .
ling, klaagt over zijne doofheid en flaperigheid, die hem al .
Teen bij ligte aanvallen van bet voeteuvel begeeft, en eindigt
;net eene dankzegging aan God, en aanfpraak aan zijne Kin .
deren .
Men ziet nit deze korte opgave, dat dit gefchrift voot
zulken , die geen belang in H U Y G E N S ftellen, geene waarde
kan hebben . Maar voor zijne hoogachters (waaronder wij
ons ook gaarne rangfchikken) is bet een zeer welkom gefchenk, waarvoor wij den Heere PEER L R AMP hartelijk dank
zeggen, en hetn uitnoodigen, om weldra de (pier en daar
noodzakelijke) ophelderingen to verfchaffen, waartoe wij hopen, dat de beloofde papieren van den (leer s c HON K (die
ook dit werk aan de vergetelheid oncrukt heeft) veel lichts
zulien geven .
Nu nog iets van de Vertaling, - de laat!le lettervrueht
van den braven, kundigen, ijverig werkzamen en vaderlandlievenden L o o s j E s, bij wiens overlijden tie Letteren, vooral
de vaderlandfche Letterkunde, geen Bering verlies ondergaan .
Bet is bekend, dat bij ons de grondregel der Duitfchers :
Yertaal uw oosfpronkelijk, zoo veel immer mogelijk, in denzelf .
den vorm, en volg het op den voet! geen veld wint ; dat wij
liever jets van de getrouwheid dan van de duidelijkheid misfen, en daaromtrent in bet midden ftaan cusfchen onze oostelijke en zuidelijke naburen, welite leatflen aides- verfraaiien
willen, en zich om de trouw geheel niet bekommeren . 't is
waar, men ziet niet gaarne bij eene vertaling, om haar to
kennen verftaan, bet origineel in ; en in zoo verre bet take
is, om den geest, niet de doode letter, aan zijne lezers to
doen kennen, verdient ooze manier de voorkeur . Trouwens,
daar bij ons nu eentnaal alle verzen, betzij Hexameters of Stanzen,
of wat bet ook zijn mag, in rijmende Alexandrijnen moeten
worden verfmolten, zoo is bier de getrouwheid der Duit.
fchers to eenemale onmogelijk . Ook hebben wij bewonderd,
hoezeer de Heer L o O S j E S (met behulp eener vertaling in
on-
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onrijm door den Uitgever) zijn vrij moeijelijk origineel bijna
overal heeft weten to treffen, fchoon hij zich fomtijds tot
omfchrijvingen heeft genoodzaakt gezien . Nu en dan, echter,
is hij minder gelukkig geflaagd, en heeft althans niet al de
kracht van bet oorfpronkelijke uitgedrukt . Oul een voorbeeld to geven nit bet medegedeelde ftuk : welk een ander
denkbeeld drukt bet : meliore mei parte mutilum uic, dan bet
meet algemeene : diep in wanhoop en ellendl Even zoo treft
het ons geheel anders, wanneer wij den Dichter weenend met
de fchaar zijner kleinen in bet nieuwe huis, door zijne Vrouw
opgehaald, zien overgaan, dan met het vij/tal kroost, daar
ik haar diep betreurde . Hier is - om zoo to fpreken - de
kleur der droefheid in algemeene termen opgelost . Ook weet
x U YGE N S niets van den gier, die hem zijne Gade zou ontfcheurd hebben ; hij zegt alleen, dat hij een verlaten tortel
is.- In de befchrijving van 's mans doofheid zegt hij : , dat
„ bet eene oor door eene zinking in zijne jeugd niet gehoorloos, maar hardhoorend (non exflincta, fed corrupta) geloos,
~, worden is." De Vertaler brengt dit over, als ware
Het oor aan de eene zij zoo derelijk getroffen,
Dat door then weg geen klank dringt tot bet trommelvlies .
Door non pro principe verfus (719) zouden wij liever veritaan : betere verzen, dan de Yorflen ze gewoonlijk maken,
dan dat ti U Y G E N S , zoo als de Vertaler fchij nt to denken,
2ou getwijfeld hebben, of die Vorst (L E O P O L D van Oostenrijk, waar ti U Y G E N s coen als Gezant van den Prins
was) ze zoo goed wel had kunnen maken .

. . . Si cut Jtaulia Tempt
Pernouisfe lubet , me confulat .
bit zal flier zijn :
Wie meer van Hofwijks Tempe en huisfelijk genoegen
Idisfchien to weten wenscht, die plege mij daar raad.
)War : die leze mij , namelijk zijn Gedicht Hofwijk, zoo als
uit bet volgende :
net

VITA PR01RIA .

At

365

rec dicere dicta
aut volupe est,

Mat

duidelijk blijkt .
Eindelijk merken wij nog aan, dat Sequana tellus, waarvan
de Dichter (vs . 9a8) fpreekt, niet het land der Seine is, die
char niet vloeit ; maar Franche-Comte, bet land der nude
Sequaners, ten tijde van CESAR, (de Bello Gall. 1 . 6.) vaak
bet oorlogstooneel tusfchen Spanje en Frankrijk in de zeven .
tiende Eeuw .
Wij wenfchen hartelijk, dat de zucht voor vaderlandfche
letterkundige Gefchiedenis en Latijnfche Dichtkunde nog levendig genoeg moge zijn in ons land, am dit werk vele levers to doen vinden .

Kort Begrip der 4lgemeene Gefchiedenis . Poor Scholen . Naar
het Hoogduitseh Van GAL LET T I . To Delft, bij P . de
Groot . 18 17- In kl. 8vo . K . 8 1 Bl. f : - 5 - :
11it boekie is niet fleche$ vertaald uit bet Hoogduitsch,
maar eenigzins anders beweikt, dan her origineel van den, in
bet vak van Gefehiedkunde, beroetnden G A L L E T T I . De
Vertaler heeft-aangevuld, wat hem to beknopt, toefcbeen, en
zorgvuidig vermijd alles, war bet Duitfche Neologismus, in
bet verklaren der eerlle tijdvakken, zoo vaard g is nit to leggen op eene wijze, flrijdig met de Bijbelfchriften . Hij heeft
zich dus verdienllelijk gemaakt met to beantwoorden aan de
behoefte van ons Vaderland, waarin eerbied voor den Bijbel
heerfchend is . Ook liep bet werkje van G AL L E T T I flechts
tot 1812 . Hier hebben wij nog de vernieling van lllgiers in
1816 .
De Vercater is van gedachten, en wij zijn bet met
hem, dat de beoefening der vaderland1ehe Gefchiedenis door
die der algemeene dient to kvorden voorafgegaan . Dit boekje
is zeer geichikt, om de jeugd daarin to helpen ; en er bellaat
geen foortgelijk, dat tot onzen tijd loopt . Het bevat geene
dorre opgaaf der gebeurtenisfen, maar eene fchoone aanwijzing van bet verhand derzelven onderling, van oorzaken, gevolgen en invloedeu . Voortgangen in knollen en wecenfchap •
pen worden nangewezen, eh de voornaamfte geleerden in elk
vak, in de onderfcheidene tijdsgewrichten, geaoemd . Zoodac
de

366

G A E L E T T I, KORT BEGRI P DER ALG . GESCH.

de leerling, die dit boekje doorgeiludeerd heeft, een zeer
goed' denkbeeld der algemeene Gefchiedenis in de grondtrekken bebben zal, en weten, waar hij de daadzaken der bij .
zondere moot plaatfen. Ondertusfchen denkt Rec ., dat bet
niet om 't even is, hoe het gebruikt worde . Het is, fchoon
onderhoudend, minder leesboekje, dan grondllag bij onderwijs ; en den leerling kleine gedeelten er van to laten lezen,
en vervolgens door opgegevene vragen hem den inhoud fchriftelijk to doen wedergeven, zal met dit boekje wel de beste .
methode zijn . Wij wenfchen bet goed debiet, en betoven
van bet vlijtig gebruik gewenscht gevoig . De Vertaler is du*
voor zijue task volkomen berekend geweest.

De opening van Middelburgs nieuwe Haven, den-9 van Oogstmaand 1817, . Met eene Afbeelding van den Gedenkpenning.
Doer j . P . B o v it 1. A . Te Mi(Jdelburg , hij de Gebroeders
Abrahams . x8I7. In gr. 8vo . 6o Bl. f :-16

D e gedenkpenning, to dezer gelegenheid naar de teekenins
van den Heer n o u R 1 >£ vervaardigd , maar niet volkomen naar
zijn genoegen uitgevallen, fchijna de voorname reden tot de
nitgave van dit verhaal, dat overigens zekerlijk belangrijk
genoeg is voor Zeelands en Middelburgs ingezetenen vooral,
als aan welke bet verkrijgen van den zoo lang gekoj!sterdetfi
wensch en uitgellelde hoop, en bet to dezer gelegenheid ge,
noten vermaak, wel onvergetelijk moet zijn ; terwiji oolc
voor den naneef dat alles wel ter dankbare herinnering mogt
worden opgeteekend, en ook de meer verwijderde landgenoot zich met deelneming zal voorftellen , hoe feestelijk en
genoegelijk die blijde gebeurtenis door den Zeeuw werd ge .
vierd, en hartelijk met ons wenfchen, dat bet doel deer kost,
bare, maar noodige haven fpoedig en volkomen mag worden
bereikt, door den bloei van Middelburg en bet herflel van
den handel. Meer zeggen wij van dit werkle niet, hetwelk .
grootendeels van plaatfelijk belang is .
Vreugdezang bij de opening der nieuwe Middelburgfche Haven .
Door C . S C H U T T E R S . Te Middelburg, bij J . J . van de
Sande . 1817-, In gr. 8vo . 2o Bl. f : - 4

Dertig coupletten, die juist geene aanfpraak maker op b ooge.

C. S C H U T T E R S, VREUGDEZANG .

367

ge dichterlijke vlugt or bijzondere vinding, maar zoo veel
to meer op welmeenende hartelijkheid. Wij vereenigen one
gaarne met den wensch aan het Plot :
De vreugde kenne nu geen paten!
Vergeten we onzen God toch nieti
Van Hem moet alle zegen dalen :
Hij is 't, die 't gansch heelal gebiedt .
Zag men het oud kanaal verzanden,
Daarin den Leviathan (*) franden
En iloopen : 't zij dan ons gebed :
Dat Hij , wiens wenk betluurt de flroomen,
Den welvaartsvloed doe binnenkomen,
Maar weelde en ondeugd paten zest'!
(*) Een (chip, in den jare 1793 voor de O . I . C . ultvarende, doch helaas vast blijyende zitten, moest op die plaats
worden gefleten.

De beiagebelijke Wedding, of de Profetesfe van Delphos . Blij+
jpel, met Zang . Door n, w . S T 0 0 P E N D A A L . Te Rotter .
darn, bij J . Hendrikfen . 1817 . In ki. 8vo . io7 Bl . f :-1n- :

Wij

weten waarlijk niets to zeggen, dat dit Blijfpel aan .
prijst . Op eene boerenkermis zou echter de vertooning, misfchien, nog eenig vermaak geven . Van bet oogenblik of aan,
dac de oude Dame Zeegewas ten tooneele kotnt, (en ziJ
komt terhtond) tot dac zij als lieve Tante aftreedt, is zij
walgelijk . Wij kunnen evenwel niet zeggen, dat zij in geheel ongelijkfoortig gezelfchap is : want de invalide, haar be.
diende, is ook, uit- en inwendig, vrij afzigtelijk. De min .
naar, die de weddenfchap wint, vermomt zich, altnede nit .
en inwendig, gedurig zbb, dat wij volhrekt niet weten, of
er iets aan hem achting- en beminnenswaardig is . Het meisje
kan goed zijn, en zal - ja, als eene jonge, bevallige Actrice voor haar opcreedt -- eenig belang inboezemen, maar
vertoont zich bier weinig meer dan als een verliefd zottin .
necje. Kortotn :,, niets van belang!" is de aanhef van her iluk,
en aan bet clot was dit ook ons d nig gevoel ; en nets gaf
ons aanlelding tot eenigen lach, dan alleen de mislukking van
bet gelachwekkend doet, dat de titel fcheen aan to duiden .
Nieuw
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Nieuw Gefchenk voor Kinderen, heyattende eene menigte vas:
de leerzaamfle en vermakelijkJle Verhalen en Gefchiedenirfen, in een' voor kinderen bevattelifken flijl, en naar dt
Siegenbeek, fche fpelling . Len gefchikt Leesboekje voor Scholen, enz. Te Groningen, bij J . Romelingh. 1817. In kl.
8vo . 78 Bl, f : -d.- :

Dit is een zeer goed boekje, welks matige prijs, daarenboven, bet algemeen verkrijgbaar flelc . Her is met verfchillen .
d e foorteu van letter, gedrukc, en bevac zestien goed get elde, onderhoudende en nuttige verhalen, waarvan onderfcheidene van historidlen inhoud, ontleend zoo wel nit de oude
al; nit de nienwere gefchiedenis . De kinderen worden d u.
in dic boekje veelzijdig en goed onderhouden en onderwezen
tevens . Wij wenfchen, dot dic boekje veel gezocht worde,
en twijfelen er ook niet . nan, ofdic zal bet geval zijn.

lets voor jonge Kinderen, of bet eet fle Onderrigt verbonden
met bet Lezen leeren . II Stukjes . Te Groningen, bij J . Romeliugh . 1817 . In kl. 8vo . Te zamen 66 BI. f :-4 - :
Vfedeeltelijk eerie navolging van den Fibel van F U N K E ,
zegt bet voorberigt . Waren alle ouders overcuigd , bet denkvermogen moet eersr beoefend zijn, eer men bet kind lezen
en fchrijven leert, zoo ware dit boekje teruggehouden : dan,
dit is bet geval niet ; en alzoo is dan hetzelve ingerigt, om
lezen en fchrijven vroeger, als voertuig en hulpmiddel bij bet
onderwijs, to doen beziTen : naar aanleiding van hetzelve,
words ieder der zielsvermogens trapswijze en gelftmatig ontwikkeld . Het geheel zal, dunks ons, de goeckeuring van iederen ondetwijzer wegdragen . De onderfcheidene letter maakt
bet boekje nog nurtiger . Het is den geheel, in tweeen ge .
fplitst, tot gemak ; en zoo heeft bet kind dan tweemaal eeu
nieuw fchoolboek, zondere meerdere kosten . lets ter proeve geven wij niet . De onderwijzer zie bet flechts even in ;
en ook de minstgeoefende vindt al de hem noodige aanwijzing, in bet Biivoegfel, beboorende bij bet Boekje : lets voor
jonge Kinderen, of bet eea fle Onderrigt verbonden met bet Lezen leeren, voor ddnen enkelen ftuiver ce bekomen bij den
Drukker van bet lets.
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's Menfchen beflemming en pligt, in Christenleer en
Christentroost ontiikkeld, en op belangrijke onderwerpen toegepast, in kerkelijke Redevoeringen, door
F . V AN T E U T E M, Christenleeraar to Utrecht . To
Utrecht, bij 0 . J . van Paddenburg en 0 . J . van Dijk .
1817. In gr. 8vo . VIII en 964 Bl. f 9 - io Van den Eerw . V A N T E U T E M is bet letterminnend Publiek geenen anderen dan keurigen arbeid gewoon, en verwacht derhalve ook geenen anderen van
hem . Wij behoeven dus naauwelijks to zeggen, dat
ook deze bundel Leerredenen aan die verwachting voldoet . Derzelver echt Christelijke geest vervult met
hongachting voor den Redenaar, de gekuischte f ljt
boeit, en de vloeijende voordragt voert a mede op den
Ilroom der gewijde befpiegeling . Het zijn geene tafereelen, die wij bier ontmoeten ; wier fchildering min
moeijelijk valt , dan de, met zalving volgehoudene , redenering : maar bet is juist deze redenering, die ons
bier treft, omdat zij die eigenfchap hezit, welke wij
zoo even noemden ; terwijl zij zelve, niettemin, bier
en daar doorweven words met de bekorende voorftelling zulker toeflanden , als de Eerw . VAN T E U T E M,
ter bereiking zijner bedoeling, onder bet oog zijner
bborderen en l&zeren brengen moest .
De inhoud der Leerredenen is als volgt : 1 . 's Menfchen oorfprong en beflemming, naar aanleiding van
Gen . I : 27- II . 's Heilands afkomst en groetheid, Heb.
1 : TV- III . Geloof, Hoop en Liefde, i Coy . XIII : 13 .
IV. 'sMenfchen beflemming in den dood, en bet zedelijk
en godsdienflig belang, daaraan verbonden, Pred . XII : sb,
V . 's Heilands herleving ook een zigtbaar bewijs voor de
onze ; ter viering van bet Paaschfeest d Joan . XX : i -i8 .
VI . De leer der opflanding, volgens bet Chrlstel~7k leerB b
ba .
rozi scii . i8i8 . No . 9 .
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begrip , ontvouwd, en op onze bepaalde verwachtingen
poor het eeuwige leven toegepast, i Cor . XV :42-44.
VII . Mag een Christen ooit en op eenige wij-e naar den
dood verlangen ; zoo ja, op wat gronden voedt, behoudt
en onderwer pt hij dit verlangen aan de beftemmingen en
pligten aijns levens? Philipp . 1 :21--24. VIII . De
moeijelsjkheid van een doorgaand beflaan, aan deugd
en pligt gewijd, tegen de ligte afdwalingen der zinnel/kheid, Matth . VII : i . IX . De waarde der deugd
en der Christelijke zelfvolmaking tegen de verleidingen
des levens en de ves frooijingen der ondeugd gehandhaafd en geflaafd, Matth . VII : 14 . X . De Kerkherporming in Karen card en hare opkomst, hare flrekking en hare nilkarn/len aangeuezen en gehuldigd ;
cene Feestrede op derzelver derde Eeuwgetijde ; Rom .
XIII : 12 .

De eerfle Leerrede heeft ons het minfle bevallen .
Het Goddelijk evenbeeld in den mensch , zoo fi:ukswijze voorgefleld , maakt nimmer then indruk, en geeft
niet die kracht ter toepasling, die ruimte vinden zal,
wanneer men het in eene groote id6e opgeeft, en die
kan niet anders wezen dan : aanleg tot onafhankelijkheid van de aarde . In deze We lint dan ook alles ops
gelloten, wat men voorts als gevolg (want meer is al
het andere toch ook niet) van bet bezit d°s Goddelij .
ken evenbeelds z .oude mogen opgeven . Deze voorftelling van hetzelve bewaart ons tevens , dat wij nooit iets
Goddelijk evenbeeld zullen noemen , waarvan des noods
bij de redelooze dieren ook eene fchaduw to vinden is .
Wij herinneren ons , dat wij eens in eene preek van
eenen Hervortnden Leeraar, zijne gemeente van onver .
draagzaamheid jegens andersdenkenden afmanende, ge .
vonden hebben, dat hij ter vergoelijking van deze,
waarfchijnlijk tot dus ver gehlekene, onverdraagzaamheid zegt, dat dezelve bij fommigen uit een loffelijk
beginfel ontflond, doordien zij niet dulden konden,
dat anderen Jezus door hunne vernederende gevoelens
onteeren . Toen wij dit lazen, dachten wij bij ons zel .
ve :
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ve : EN ! dat is toch wat veel gezegd . Zou die Leeraar
dat ook kunnen waar maken? En wie mag hij toch bedoelen? Wij dachtLn daar toen niet verder op door .
Dan, terwijl wij het opfchrift der tweede preek van
den Eerw . V Art T E U T E M lazen, kwam ons dat weder to binnen ; wij zeiden bij ons zelve : Hoe zal die
preek zijn ? Zoo ergens vernederende gevoelens aan •
pande den Zaligmaker kunnen gevonden worden , dan
moeten zij , die zich aan geene formulieren binden, het
meest daarvoor blootftaan ! -- Wij zetten bet evenwel
then Hervormden Leeraar, om eerbiediger van Jezus
to fpreken , den V A N T E U T r M doet, en meer geloofs
to bewijzen aan bet onbegrijpelijke van des Zaligmakers
Goddelijke natuur. Hij moge wat meer uitdrukkingen
zoeken, die toch geen helderder begrip geven, en die
wat regtzinniger klinken ; maar wij , die ook den Zaligmaker hoogelijk als den cengeborenen Zoon van God
vereeren, vereenigen ons volkomen met de voorftelling
van v A N T E U T E M . Alleen badden wij wel ge .
Nvenscht, dat de woorden : wie mij ziet, ziet den Vader, niet op Jezus leer alleen , maar op zijnen geheelen
wandel, waarin Gods volmaaktheden, gelijk zondaars
die to kennen noodig hebben, doorftralen, waren betrekkelijk gemaakt .
De derde Preek is eene natuurlijke en krachtige aan=
wiping van de gepastheid des Christendoms voor onzc
zedeliike behoeften, reeds in dit leven .
De vierde Preek is de dichteslijkfte . Wlj geven er een
ftaal uit
Ziet daar den afzigtigen bedelaar in zijne misvorin„ de, walgelijke gedaante ! Uwe gezellige natuur zoekt
„ wel overal voldoening, en uwe vriendelijke aandoe •
„ ning houdt ook de beesten des velds en de vogelen
„ der lucht niet buiten haren kring gefloten . Het lie„ ve huisdier, dat om n henen fpringt en dartelt,
„ wordt onder uw opzigt en door uwve handen dazelijks
„ gevoed en geftreeld . Maar ziet dit mensch ! bunt
;, gij hem uwen broeder noemen? Verborgen trots doer
fb a
fl it
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u bet gelaat onwillig afkeeren . Valfche fchaamte (?)
houdt de hand terug, waarvan hij gehoopt had den
nooddruftigen penning to ontvangen . Of, zoo gij
hem geeft, wat gij zonder verlies kunt wegwerpen,
gefchiedt bet niet meest, om van zijn terugftootend
voorkomen, zijnen vernederenden blik (?) en zijneji
lastigen drang ontflagen to worden? -- ;ilij, intusfchen, valt misfchien op er nen dag met de bloeijende fchoonheid, die gij aanbadt, in bet ftof, waartoe
beide wederkeeren . De Engel Gods, die onophoudelijk voor bet kerkhof maait , (?) werpt de verfchop• pelingen der fortuin en de kinderen des overvloeds,
„ magtigen en geringen, met d6nen flag ter neder .
„ Het gebrek verteert en bluscht de flaauwe levens„ lamp van menig vergeten kind des ongeluks ; maar
„ ook de rijke Jlelft en wordt begraven . Laat vrij bet
• graf zijn zielloos overfchot nog in purper en fijn
„ lijnwaad ontvangen, al de ijdele pracht dier uitvaart
„ zal hem voor bet verderf niet hoeden," enz .
De vijfde Preek wijst de bevestiging, die bet redegeloof aan de onfterfelijkheid door Jezus verrijzenis
ontvangt, echt bijbellievend en Christelijk aan . Alleen
hadden wij de gisfing, dat Jezus door de woorden
raak mij niet aan, DI A R I A , enz . misfchien zijne aan
het kruis zoo pijnlijk gerekte en doorboorde leden eenigzins wilde ontzien hebben, liever gemist . Hij, die,
niettegenttaande de geledene folteringen, na weinige
uren uit bet graf konde verrijzen, had ook wel de magt
gehad, zijn ligchaam volkomen to fterken .
Vermaning om niet wijs to willen zijn boven hetgeen
men vermag, en troostende aanwijzing, wat wij, op
bijbelfche gronden, aangaande de toekomftige gefteldheid van ons ligchaam geloovig kunnen verwachten,
worden zeer fchoon vereenigd in de zesde Leerrede .
De zevende behandelt eene zeer gewigtige vraag, en
beantwoordt dezelve voldoende, op grond van Paulus
voorbeeld .
De achtfte en negende Leerredenen kondigen zich
zel-

•
„
„
•
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zelve aan, als van hoofdzakelijk praktikalen inhoud .
Zij zijn, gelijk de vorigen, vol blijken van wereld- en
menfchenkennis .
De Hervormingsfeestrede tluit dezen bundel . Mannelijk, onpartijdig, verfchoonend en bemoedigend is
de ttaal, waarin de Redenaar de gefchiedenis der Kerk
in 't algeineen in de hoofdpunten vermeldt, die zijner
kerke in 't voorbijgaan aantlipt, z1jne eigene verheugende oudervindingen mededeelt , en tot een regt gebruik der Hervorming vermaant. - Het nagebed ,
waarin ook aan bet Hoofd der R . C . kerke gedacht
wordt, is, op verzoek, achter deze Feestrede gevoegd,
en de Feestzangen befluiten bet geheel .
Move deze bundel niet alleen wegens deszelfs aangenaam voorkomen gelezen, maar ook herlezen, en de
Christelijke waarheid, daarin voorgedragen, worden
opgemerkt en behartigd ! Dan zal dezelve niet alleen
aan een' gezuiverden fmaak behagen, maar ook, waartoe dezelve volkomen berekend is , voor ernilige deugd
en waar Christengeloof nut itichten,
Proeve ter opheldering en verdediging van het oogpunt
eener Zinsverrukking, als het aannemelijkfle ter verkiaring der Evangelifche verhalen , aangaande 's Hei
lands Verzoekingen in de Woestijn, voorgedragen
door T. R A D S az A , Predikant to Hempens en Teerns ,
beroepen to llalten . Te Leeuwarden, bij J . W ..Brouwer . 1817 . In gr . 8vo . IV en 1$2 Bl. f i- :-

S

choon er reeds zeer veel gefchreven is over 's Heilands verzoekingen in de woestijn, zijn wij, echter,
zeer verre van de onderhavige proeve over deze moeijelijke gefchiedenis als overbodig of onnoodig to be .
fchouwen . Veel meer verblijden wij ons , dat dit fluk ,
in onze dagen, opzettelijk is behandeld geworden, en
de voornaamfle, zoo oude als nieuwe, gevoelens daaromtrent ten toets zijn gebragt .
B b 3
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Die gevoelens worden door den fchrijver dezer proeve in drie hooidk-lasfen gerangfchikt . Onder de eeffte
worden geplaatst de letterlijke opvattingen, volgens
tvelke een, zich ligchamelijk tot Jezus in de woestijn
vervoegende, perfoon, mensch bf duivel, Bern ter
verzoekinge werkelijk hebbe aangefproken, en Hem
ligchamelijk naar Jeruzalem, naar den tempel, en naar
eenLn berg geleid hebbe . Tot de tweede klasfe wordt
gebragt her gevoelen, volgens hetwelk bet verhaal aangaande de verzoeking zelve niet letterlijk, maar zinnebeeldig bel'chouwd moet worden ; zoo dat die verzoeking zou betaan hebben in de verfchillende gedachten,
welke den Zaligmaker of van zelve invielen, of door
den Duivel ingeboezemd werden, en in den vorm eener
zamenfpraak ingekleed zijn . Als eene derde klasfe worden aangemerkt die verklaringen, waarin zekere verrukking van zinnen words ten grondflag gelegd ; welke
dan of tot de verzoeking alleen bepaald , of mede tot
bet verkeer in de woestijn, als insgelijks ingebeeld,
uitgef'rekt worden .
De verhandeling zelve wordt in drie hoofdflukken
verdeeld. In her eerfle worden de gevoelens der eerfte
en tweede klasfe getoetst en afgekeurd . Dat de Duivel
zich ligchamelijk zou vertoond hebben, wordt als niet
aannemelijk voorgefteld, en om andere redenen, en omdat er geen ander voorbeeld is van zoodanige verfchijning des Duivels . Dat her een menfcheliike verzoeker
zou geweest zijn , wordt ook om verfcheidene redenen
verworpen : en, inderdaad, dit gevoelen is zeer gedrongen, en aan onoplosbare zwarigheden onderhevig .
Met niet minder grond van reden wordt afgekeurd • de
opvatting van een zinnebeeldig voorl}el, volgens 't
welk men to denken hebbe aan invaliende of ingelxoezemde gedachten, in den vvrm van eene zamenfpraak
ingekleed . Iloogstwaarfchijnlijk zal, aithans, Mattheus bet verhaal (if van Jezus of van eenen medeapostel ontvangen hebben ; en er is geen grond oni to
vermoeden, dar het zoodanige inkleeding door over en
We-
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weder verhalen, cer bet den Evangelisten bekend verd,,
zou verkregen hebben . Die vooronderitelde inkleeding
kan aan de Evangelisten, Iehoudens hunne gefchied .
kundige trouw, diet toegckend worden, en nog minder aan Jezus, then men in geenen deele verdenken
kan van de waarheid voor zijne discipelen to hebben
willen verbergen of verbloemen . Met de heiligheid van
Jezus karakter, noch met zijnen toenmaligen toefland,
kan men ook zoodanige verleidende gedachten , als van
zelve oprijzende, overeenbrengen . Dat deze gedachten door den Duivel zouden zijn ingeboezemd, met tegenbedenkingen bettreden, en in den vorm van eene
redewisfeling voorgedragen, is z .onder voorbeeld in de
fchriften , althans des N . V . Het gefprek tusi'chen
Eva en de clang, Genet. 111, wordt wel niet zonder
reden op eene dergelijke wijze door fommigen begrepen ; maar de ftijl van zulke overoude oorkonden uit
de vroegfte wereld kan niet wel op ichriften van zoo
veel later tijd worden overgebragt . Ook words in dit
verhaal van bet komen des verzoekers tot Jezus, en
van diens wwijken van Hem, gewaagd .
Na de zwarigheden der gemelde gevoelens to hebben
opgegeven en aangedrongen, gaat de fchrijver, in bet
tweede hoofdftuk, over tot de op gave en nadere bepaling van bet oogpunt eener zinsverrukking. Volgens
hem, is Jezus we] degelijk in de woestijn 4o dagen geweest . De wijze van verlialen der Evangelisten fchiint
dit gevoelen to vorderen . De zinsverrukking heeft,
derhalve, alleen plaats gehad met betrekking tot de
verzoeking zelve in de woestijn . - De bedenkingen
tegen dit oogpunt zijn zeer wel op to losfen . Geene
andere onverklaarbaarheden vloeijen er nit voort, dan
de zooctanige, welke alle werking in zinsverrukkingen
in bet gemeen drukken, wegens onze onbekendheid
met derzelver eigenlijke gefteldheid . Zegt men , dat bij
eene zinsverrukking de wezenlijkheid der verzoeking to
veel verloren gaat ; de fchrijver merkt daaromtrent aan,
dat de wezenlijkheid der verzoeking gecnszins afhangt
B b 4
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van de wijze , waarop derzelver oorzaak befta , maar
alleen van derzelver indruk . Men kan, voorts, vra .
gen, of dus niet aan den Satan eene groote magt op
de verrukking en verbeeldingskracht van ,Jezus worde
toegefclreven . Dan, bet is we] voor ons onverklaarb .,ar, hoe de Satan zoo op de verbeelding van Jezus
hebbe kunnen werken ; maar dit geeft geen genoegzamen grond om bet to ontkennen, vooral daar wij omtrent de werking der geesten in bet gemeen zoo on .
kundig zijn .
Wat nu bet bewijs voor des fchrijvers gevoelen betreft : dit is alleen in de natuur der zaak, volgens den
inhoud der evangelifche verhalen, gelegen . Eene vergelijking van de uitdrukkingen , hierin gebruikt , met
die, welke aangaande gezigten werkelijk gebruikt worden, geeft regt , om ook bier aan eene zinsverrukking to
denken . Men vergelijke vooral Ezech . XL : - . Openb .
XXI : io en XXII : i . Deze voorbeelden zijn wel ontleend uit fchriften van eenen dichterlijken en profetifchen ftijl , en in dezelve wordt uitdrukkelijk to kenneu
gegeven, dat daar van gezigten w ordt gehandeld ; dan,
Hand . VII : 55, 56 . wordt van geen gezigt gefproken,
en hetgeen, volgens dat verhaal, aan Stephanus ge •
beurde, wordt echter algemeen voor een gezigt gehouden , omdat de aard der zaak dit van zelfs aan de hand
geeft . --- Volgens den fchrijver, is de nederdaling van
den H . Geest op Jezus, toen Hp gedoopt werd, ook
ilechts in een gezigt aan Joannes ertoond . -- Verder
merkt hij op , dat er in bet begin van bet verhaal bij
Lukas gezegd wordt , dat Jezus vol was van den 11 .
Geest, en dat Lukas met dezelfile aanmerking, band,
VII : 55, zijne melding van bet gezigt van Stephanus
begint . -- Uit dit oogpuut nu , van eene zinsverrukking, bliift er in bet voorval lets donkers, iets eenigs
in zijne foort en vreemd voor ons ; maar lets donkers
omgeeft toch ook bet tooneel, 't welk ons in hethfe~aane words vertoond, en ook dit heeft in de overig~
gefcbiedeni : van 's Heilands levee, vooral uit aanmerking
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king van de bij Lukas XX1I :44 aangetee~ende bijzonderheid, geen gelijkmatig voorbeeld. Met dat al kan
men uit dit oogpunt aan bet voorval meerdere opheldering, dan volgens andere voorllellingen, geven ; en
hiertoe is betlemd bet derde of laatfte hoofdf uk . Ziet
bier den hoofdzakelijken inhoud van dit gedeelte :
Jezus werd geleid naar de woestijn Quarantania, op
een' aftland van meet dan 3 of 4 uren van Jeruzalem ,
naar den kant van Jericho , gelegen . Hier werd Hij
heengeleid door den H . Geesr, niet uit eigene bewe .
ging, maar ingevolge zekeren , door hoogeren invloed
bewerkten aandrang. Gods oogmerk en naaste does
was, (tat Hij verzocht wierd van den Duiyel . Met dit
oogmerk fond in verband bet vasten, 't welk Jezus
dus niet op eigene verkiezing deed . Dit vasten meet
in den ftrengften zin genomen worden ; en dus moet
men een wonderdadig onderhoud van 's Heilands leven,
of ten minfe van zijne gezondheid, onder6fellen . Door
dit vasten werd Jezus zoo na aan den (land der geesten
gebragt , als noodig was om den boozen geest in zijnen
natuurlijl en faat op Hem vrij to doen werken . Aangaande de natuur der zinsverrukking wetea wij to weinig, om er ons een klaar denkbeeld van to vormen,
Als men, echter, de voorbeelden, in de H . fchrift
vermeld, gadeflaat, fchijnt dezelve hoojdzakelijk to
betlaan in zekere onttrekking aan het gewoon ver .
band, waarin de ziel door middel der uitwendige zintuigen met de foffelijke wereld hat, en aan eene van
die zintuigen afhankeliJke werkzaamheid van den geest .
Eenigzins komt dezelve overeen met den ffaat der hedderzienden in den magneti/chen flaap . Schoon men,
nu, bij die zinsverrukking van jezus, de Goddelijke
werking niet nit bet oog moet verliezen, heeft then,
echter, geene reden, om bier alle natuuroorzaken u it
to fluiten : en als zoodanig cen medewerkend middel
fchijnt het vasten des Zaligmakers werkeliik to befchouwen to zijn . Het vasten, gevoegd bij ferke inl'pan .
ping van bet denkvernnogen, werkt, volgens HieronyP b 5
mus
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mus en anderen, grootelijks op de verb eeldingskracht .
Die ftaat van zinsverrukking moet men, evenwel, niet
aanmerken als eene zoodanige affcheiding van ziel en
ligchaam, waardoor eene bewusteloosheid aangaande
den tegenwoordigen ligchamelijken toeftand zoude to
vooronderftellen zijn . Indien dus , door het ftrenge
vasten, de toeftand van Jezus verergerd werd, opende
Hem deze verzwaring zijner omftandigheden in de woestijn eene zoo veel rijkere bron van verzachtenden troost
en van edel vergenoegen, en was tot zijne voorbereiding voor den ophanden zijnde ftrijd bij uitnemendheid
gefchikt . Hierdoor werd Hij opgeleid tot dat vertrouwen op den Vader, 't welk zijne eenige toevlugt in
dezen wezen konde : en welk een verhoogd genoegen
moest Hem de dadelijke ondervinding van de Goddelijke
trouw niet geven ! Zoodanige oefening en fterking in
het vertrouwen kwam onzen Heere bijzonder to ftade
bij de verzoeking . Van deze zijde werd Hij werkelijk
door den ver-zoeker, in een gezigt, aangetast, en zijn
vertrouwen wapende Hem tegen den ftrijd .
De eerfle verzoeking, dan, was uit Jezus langdurig
vasten en eindelijken honger genomen, en ingerigt om
zijdelir_gs wantrouwen op God in to boezemen . Doch
's Heilands vertrouwen zegevierde volkomen . In de
tweede verzoeking werkte de booze geest op de verbeeldingskr=lit van Jezus, en rlelde Hem de tinne des
tempels to Jeruzalem z66 voot de aandacht, alsof Hij
er zich werkelijk beyond : dit wordt eenigermate opgehelderd door de natuurlijke working van het dierlijk
mergnetismus , waardoor iemand zich wezenlijk verbeeldt
op eene plaats tegenwoordig to zijn, alwaar hij zich
ligchamelijk niet bevindt ; en hieruit wordt opgemaakt,
dat de Satan geene wonderkracht behoefde, om Jezus
in verbeelding elders to verplaatfen . Het oogmerk der
verzoeking was, om Jezus, noginaals en op eene andere wijze, tot eene wantrouwende proefneming aangaande de Goddelijke zorg voor Item to bewegen . Dit
ook mishikt zijnde, floe- de Satan eenen geheel anderen
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ren weg in . Hij verwekte in 's Heilands geest eene,
tot werkelijke verbeelding toe verbelderde , denkbeeldige tegetiwoordigheid op een' boogen berg, waarop,
bij bet uttzien in de ruimte en bet hulpmiddel eener ge .
zigtvertooning, zich eene uitgetrektheid van landen
op bet levendigst vertoo-nde, Hem eene koninklijke
heerfchappij over dezelve belovende, indien Hij hem,
als zijnen hoogffen bevorderaar, eerbied en hulde bewijzen wilde . Deze verzoelzing werd, met eene gevoelige ergernis, afgewezen, en de Satan, befchaamd,
zag van verdere verzoeking af .
Nu veranderde bet toorieel geheelenal . De Engelen
kwamen, en dienden Jezus, namelijk door fpijsverzorging. Dit was een werkelijk voedfel, 't Been Jezus,
in geestverrukking blijvende, nuttigde ; even gelijk-demagnetisch-flapenden in hunnen afgetrokken toeftand
eten en drinken kunnen . Gelijk, nu, bet vasten eene
voorbereiding en leiding was geweest tot bevordering
der onttrekking aan den gewonen ftaat, zoo kan ook
bet genot van bet aangebragte voedfel cen natuurlijk
medewerkend middel in de hand van God geweest zijn,
om de terugkeering tot then fliaat to bevorderen .
Ten flotte van dit ftuk wordt over bet eindoogm .erk
van bet geheele voorval gehandeld ; zijnde , eensdeels ,
om bet lot van Jezus, als mensch, met bet lot der
menfchen, zoo ver zulks zonder zonde mogelijk was t
overeenkomfUig to doen zijn, en, anderdeels, om de
voortref£,clijkheid van Hem als mensch, boven bet overige menschdom , in bet belderfte licht to plaatfen : dus
orn Hem , als volmaakt gefchikt voor bet groote werk
der verzcening en verlosfing, openbaar to maken .
Ziet daar, hoofdzakelijk, bet geheele beloop dezer
zaakrijke en zeer uitgewerlae verhandeling, meestal
met de woorden des fchrijvers zelven, voorgedragen!
Schoon bet gevoclen ni-et nieuw is, hebben wij, ech .
ter, daar bet, in meer dan 6611 opzigt, anders gewijzigd, zeer ontwikl:eld, en in een nieuw daglicht geplaatst is, gemeend, dat het groote belang der zaak
eene
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tene meerdere uitvoerigheid vorderde . Wij, voor ons,
gelooven , dat de fchrijver inderdaad heeft aangetoond,
dat dit gevoelen verre de voorkeur verdient boven alle
andere opvattingen . In eenige bijzonderheden zouden
wij bet met hem niet eens zijn : doch, otn niet verder
uit to weiden, houden wij alle aanmerkingen terug,
die ook, trouwens, zijne wijze van opvatting in 't algemeen niet betreffen . Zwarigheden zal men altijd tegen dezelve kunnen maken ; deze blijven uit den aard
der zake Reeds beftaan : dan, dit heeft, onzes inziens,
de fchrijver volledig aangetoond, dat die zwarigheden
veel minder zijn, dan bij elk ander gevoelen, en dat
dezelve geen onpartijdig vriend der waarheid en der
H . fchrift van bet onderzoek behoeven of to fc4rikken .
De voortre dijkheid van Yezus Leer boven die der Heidenen en Yoden, en de noodzakelijkheid, om dezelve
algemeen bekend to maken, gefchetst op den 8 October
I8I6, bij de eerfle algemeene hergadering van het
Bij belgenoutf •c hap to here, in de Lutherfchc Kerk,
door P . H o N D I V S, Predikant to Arnemuiden, en
Secretaris van het Bijbetgenootfchap to here . To
Middelburg, bij J. J. van de Sande . IsI7. In gr. 8ya.
I9Bl. f :-4-8
Leerrede, bij gelegenheid van de bekendmakit)g en ge .
deeltelij ke invoering der veranderingen in de uiterIijke plegtigheden omtPent den heiligen Doop en het
Avondmaal, door denzelfllen, en bij denzelfdeu .
1818 . In, gr . 8vo . 2o Bl. f : - 6 -

D aar is, nu zoo wel, als in den tijd der Apostelen,
verfcheidenheid van gaven in de Christelijke kerk, en
in bet bijzonder zijn de predikgaven der Christenleeraars , zoo wel wat bet opflellen, als wat het opzeggen betreft , zeer verfchillend . Men heeft er , die, in
beide de opzigten, alles in zich vereenigen, wat den
kan-
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kanfelredenaar volmaakt ; doch zij zijn zeer weinigen .
Verre de meesten hebben flechts bet een en ander, dat
hen onderfcheidt en welgevallig maakt ; en fommigen
zijn, in alle opzigten, fchaars bedeeld . Gelukkig,
dat zelfs de man van geringe talenten zeer nuttig kati
zijn, als hij ze well aanlegt, en, bij eene getrouwe en
ernflige dienstvervulling, een' gezelligen omgang en
voorbeeldigen wandel voegt . Wij kennen zoodanigera,
die aanhoudend met genoegen gehoord worden, waarachtig f}ichten , en hoogst geacht en zeer bemind zijn .
Doch dit gnat alleen goed, wanneer zi3 zich beperketi
tot den dienst hunner gemeente, en zich daar niet verder buiten begeven, dan de noodzakelijklreid gebiedt .
Maar, als zij, door bet uitgeven hunner leerredenen,
voor bet geheele Christelijke publiek, dat hen niet,
dan bij naam, leert kennen, hen niet hoort, niet weet,
welke hunne uitwendige gaven zijn, en alleen hunne
opftellen, zoo als zij zijn, beoordeelen kan, optreden,
loopen zij meer gevaar, dart menig welligt denkt,
loch, helaas 1 dikwijls, tot zijne fchade, ondervindt .
Men eischt thans van den Christenredenaar zoo veel
meer, dan in vroeger tijd, en men heeft, federt de
laatfle jaren, zoo vele uitmuntende leerredenen gemeen
gemaakt, dat al, wat middelmatig is, een fchouderoptrekken veroorzaakt, en dikwijls eene openbare ongun[tige heoordeeling ondergaat . En deze is dan voor
hen, welken ze treft, niet zelden van nadeeligen in .
vloed, zoo wel op de achting, welke zij genieten, en
op bet nut, dat zij ffichten, als op hunne toekonrftige
bevordering . Dit (dunlkt ons) behoorde zulken zeer
huiverig to waken . Zij moesten- bedenken, dat bet,
our een opftel, bij enkel lezen, to doen behagen, eeniglijk op deszelfs intivendige waarde, dat is daarop aankomt, of bet onderwerp belangrijk en weldoordacht,
of de flof goed bewerkt en welgeordend, of bet ge .
heele ftuk naar eisch gevormd , en tevens , of de wijze
van voordragt behagelijk, de [lijl befchaafd, de taal
zuiver is, enz . ; en zij moesten zichzelven, vooral als
zi~
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zij openbare en algemeene gelegenheidsleerredenen in her

licht widen geven , vooraf vragen : Draag ik daarin iets
anders en gewigtigs voor ; flel ik de zaken daarin in
eenig ander en aangelegener licht, danvertnoedelijk, in
fchier alle gemeenten, mljne medebroeders gedaan hebben ? Zal mijne rede this , door de wijze van bijzondet
inzigt van zaken , zonderling welgevallig kunnen zijn ?
Zal ik er eenig wezenlijk algemeen nut mede doen ? Oi`
zal ik, door de wijze van voordragt, bijzonderen lof
inleggen , en mil van eenen voordeeligen kant bekend
maken, enz . ? En, indien zij zich dan daarop , in gemoede, geen ja kunnen antwoorden, dan moesten zij
(dunkt ODs) hunne ftukken terughouden . Deden zij
dit algemeen, eerlijke Recenfenten, die hen ongaarne
benadeelen , en ongaarne lets zeggen willen , hetgeen
hen, in hunnen kring, minder nuttig zou maken, zouden ?ich niet zoo dikwijls, ten aanzien van de beoordeeling hunner opflellen, in onaangename verlegenheid
vinden . -- Wij fchreven dit bier , om de boven bedoelden daarop algemeen opmerkzaam to maken , en bet
der overweginge van den Eerw . H O N D I U S in bet bijzonder ernitig aan to bevelen . In hoe verre wij daartoe grond hadden , mogen onze lezers beoordeelen .
In de eerJle leerrede wil zijn Eerw . I . de voortreffeliikheid van j r z u s leer boven die der Hei lenen en
Joden bewijzen, en II . onze verpligting betoogen, oin
ze algemeener bekend to maken . Ziet bier, zoo veel
mogelijk met des fchrijvers eigene woorden , welk vooreerst zijn bewijs zij. -- Grieken en Romeinen hebben
zeer veel fchoons over de zedeleer gefchreven ; derzelver groote voorfchriften zijn ook aller menfchen harten
ingedrukt : maar Grieken en Romeinen hebben zoo
min, als Joden, die voorfchriften betracht : derhalve
is de leer van j E z u s voortreffeliiker . Och of dat gevoig wettiglijk had kunnen getrokken worden! Maar
wie hoorde ooit . dat de inwendige voortreffelijkheid
van eenig voorfchrift van deszelfs betrachting afhangt? En waar was dan de voortreffelijkheid van
J E-
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z v s leer, in de duistere en zedelooze eeuwen des
Christendoms ? Geen woord wordt bier gerept van de
verhevener drangredenen, waarmede j r z v s zijne zerdeleer (welke geene andere was, dan de geheel reine
leer der natuur) ter berrachting aandrong,, en waarin
bare voorname voortreffelijkheid beftaat . Niets wordt
bier uit elkander gezet ; niets eigenlijk bewezen . En
van al bet leerJlellige van bet Evangelic leest men bier
eeniglijk en letterlijk : „Door de kennis van ons gedrag
„ en der Goddelijke regtvaardigheid was ons vooruitzigt in de naderende eeuwigheid donker, fomber,
zigt
„ hoe onzeker onze beftemming na dit ]even, maar
„ dank, ceuwig dank zij de (n) Allerbarmhartigfte (n)
„ voor die groote gedenkteekens zijner vergevingsge• zindheid Jezus en zijne leer, dat is voor ons alles,
„ wat wij voor ons leven en onze gelukzaligheid
„ noodig hebben ." En nu volgt : „ Wie kan den
„ roem van Gods grooten Zoon, onzen Zaligmaker,
• regt verheffen, de taal is bier to arm, ik gevoel
• mijn onvermogen om bet voortreffelijke van de Eu .
„ angelic leer onder woorden to brengen, bier vind't
• elke geestelijke behoeftige zielenvoedzel, bier is
• troost in leven en fterven ." -- Dit beet bij den
EerW. H o N D I U s bewijzen !
Wat z.jn betoog betreft : bet loopt (wederom genoegzaain met zijne eigene woorden) aldus : Alle boeken kunnen wij des noods misfen , maar de olsenbaring
(dat zal de Bijbel zijn) niet . Wie is niet bereid, om
dat Goddelijk licht door de geheele wereld to helpen
verfpreiden ? Wij willen onder de baatzuchtigen , die
misfchien den hemel aan anderen misgunnen, niet gerangfchikt worden, maar medewerken, door of werkelijke leden van bet Bijbelgenootfchap to worden, dan
(of) wel door vriiwillige bijdragen onze goedkeuring to
bewijzen . Laat ons volhouden , al is (N B) de bijval
weinig . So.nmigen verfchoonen zich omn geldgebrek ;
maar bet beftaat niet . Onkundigen denken, er fchuilt
een bij in de roos : de regtzinnigheid loopt gevaar : zij
zu1.
J E
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zullen nog andere bijbels laten drukken, enz . De groote
hoop is onoerfchillig . Tegen dit ales flu wordt aan .
gevoerd : „ Onverftand, gehuld in het tooifel van wel• meenendheid, werkt tegen de bevolking van den he,, mel ;" en : „ Van zulken, die den openbaren Gods„ dienst goring fchatten, (en) den Bijbel wel tot
„ pronk, maar niet tot gebruik in hunne woningen
• hebben, zal wel niemand onzer vooraisnog mede„ werking v'achten . Indien nu hier iemand is, " be(itrit
de Redenaar, „die in zijne toetreding tot het Bijbel,~ genootfchap verhinderd wordt door eene dier opge„ gevene of andere redenen, 6 ! dat ik hem dan mogte
„ overtuigd hebben ! " -- Wij hebben daar weinig
moed op : want tot zijne overtuiging is jota noclr tittel
aangevoerd, buiten hetgeen wij letterlijk hebben npgegeven . - Hetgeen in bet Plot nog volgt, is evenredig
aan al bet vorige .
De tweede leerrede heeft tot tekst I THESS . V : 2i .
Beproeft alle dingen, en behoudt het goede . De redenaar wil daarin bewijzen : z . „ wij moeten, als rede• lijke wezens, van ons verftand gebruik waken, om
• to weten , wat er aan to nemen , wat er to verwer• pen is van hetgeen ons geleerd wordt ; a . wij willen
• er ons to meer van overtuigen , dat wij cell billijke
• keus moeten doen, en het goede behouden." In geen
opzigt prijst zich de waarde van dit ftuk boven het
eerfle aan . Integendeel het flaat er, naar ons oordeel ,
nog beneden ; en het zal this wel onnoodig geacht worden, dat wij er meer van zeggen .

Aanwijzing van uitlegkundige Schriften, zoo over den
geheelen Bijbel, als over bijzondere gedeelten van
denzelven . Ilde Deel, en Illden Deels ifle Stub
Te flmfierdam , bij W . Brave . 1817 . In gr . 8vo .
IV, 448 en 328 Bl. Te zamen f 6 - 6 -

W ij hebben, in den vorigen jaargang van dit letter-
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terkundig Tijdfchrift , kortelijk verflag gedaan van het
eerlte deel dezes Bijbelwerks , en hetzelve, naar verdienfte, aangeprezen . Hier hebben wij voor ons lig .
gen bet overige gedeelte des O . V . , en bet eerfte fluk
van bet derde deel over bet N . V. , behelzende de drie
eerlte Evangelisten . Voor bet tweede deel is gevoegd
ten kort en zakelijk voorberigt, waarin en over de be.,
hoefte en over den aard van dit werk gehandeld wordt .
Ook worden er van tijd tot tijd nog eenige bijvoegfels
beloofd . In ons verflag van bet eerfte dcel hebben wij
onzen wensch geuit, dat, tot gemakkelijker gebruik
van bet werk, boven aan iedere bladzijde de Bijbelboeken en hoofdltukken geplaatst waren . Dit is ook in
de onderhavige ftukken gefchied . Voorts is de inrig .
ting dezelfde, en dus, naar ons inzien,volkomen goed
to keuren . Wij hebben , derhalve , op nieuw de vlijt
en de naauwkeurigheid de* Schrijvers met veel genoegen bewonderd. Dat er, echter, met alle aangewende
moeite, fomtijdp iets vergeten of overgeflagen is, bevreemdt ons in geenen deele . Zoo hebben wij, b . v.,
over bet boek der Pfalmen in 't algemeen, bladz .4446 , onder de oudere Uitleggers, vooral gemist Paraphrafrs in Pfalmos, auctore M . Amyealdo, Salmurii,
166z . en naderhand Traj . 1769 . 4toe , en onder de nieuwere Pfalmorum Tiber in verficulos metrice divifus, Fr,
Hare . Lond. 17;6. gr. 8vo . , en Die Pfalmen uberfetzt von Mozes Mendelsfohn, Berlin, 1783 . kl . 8vo .,

welke wel verdicnlen bijzonder aangeduid to worden .
Ook zouden wij gaarne melding hebben zien gemaakt
van oan . Jug . Starckii prologus criticus in P/almos,
Regiom . et Lipf. 1776, 1777 . 2 partt . kl . 8vo . ; eindelijk van Tituli P(almorum , auctore 117 . Christoph. Sonntagio, Siluf. 1687 . 4to . en Guil. Irhovil conjectanea
in Pfalmorum titulos, L . B . 1728 . 4to . Bij Pfalni
CXX---CXXXIV, bladz: 150 , had ook melding gemaakt
kunnen worden van Eberh . Tilingii disquifitio de rations
infcriptionis XV Pfalmorum , cet . Brem . 1765. gr . 8vo .

WiI twijfelen niet, of de Schrijver za1 wel, op
luiB . N O . 9.
C C
ver=
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verfcheidene plaatfen, nog meerdere algemeene en bijzondere nalezingen vinden, belangrijk genoeg, om naderhand, bij zijne beloofde bijvoegfelen, uitgegeven to
worden .
Disfertatio medica inauguralis

de multiplici Emeticorum
in Medicina agendi ratione atque ufu, quam &c . pu-

blico et folemni examini fubmittit B O N I F A C I U S
Id o G G E P O us, Filius .
Lugd . Bat. apud H. W.
Hazenberg, ,7un . 1 817- 4° . pp . 131 . D . i . Ferhandeling over het veelvuldig gebruik en de verfchillende
werking der Braakmiddelen in de Geneeskunde .

Lit wiidloopig gefchrift draagt veel blijken van de
aangewende vlijt en verkregene kunde des jongen Schrijvers ; maar het draagt tevens veel blijken, dat het hem
nog aan de gave mangelt, om zijne wetenfchap regt to
pas to brengen . Wanneer men over de ipecacuanha ,
den tartarus emeticus enz . als braakmiddelen fchrijft,
kunnen alle de andere eigenfchappen dier geneesmiddelen, welke zij hebben, in eene kleinere gift of op eene
andere wijze gegeven, niet in aanmerking komen . Als
men de wijze van werking dier geneesmiddelen verklaren wil, is eene ontleedkundige befchouwing van alle
vliesjes, kliertjes en vaatjes , welke in of om de ingewanden zijn, voor 't minst overbodig. Wij zijn overtuigd, dat de iiverige Schrijver dezer Verhandeling,
wanneer eens zijn oordeel tot meerdere vastheid gekomen en zijne opgedane wetenfchap wat beter verteerd
is, zulks zelf zal erkennen ; en dan verwachten wij
van zijnen geest rijper en fmakelijker vruchten .

Hand-
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Handleiding tot de Behandeling, Gezondheidsbewaring,
en de Geneeswijze van de Ziekten der Paarden ; door
C . A . GEISWEJT VAN DER NETTEN, Majoor
der Kavallerij , en Inflructeur bij de Koteinkli/ke Militaire Rijfchool. Te Imferdam en 's Gravenha .
ge, bij de Gebroeders van Cleef . IS-1 7- In gr . 89o .
f4- . .

M et dit deel en onder dit opfchrift befluit de Heer
V A N D E R
. N E T T E N zijn belangrijk Handboek der
Paardcnkennis, ten dienfle van den Burger- en Kriigsfland, hetwelk reeds in het jaar
18x I werd uitgegeven,

en waarop het bovengenoemde ten vervolge moet dienen . De latere afwerking van dit fluk, hetwelk met
bet voorafgegane een zoo veel mogelijk volledig geheel
poogt daar to ftellen, is zeker niet aan gebrek van aan •
moediging, maar aan dewisfelvalligh .eid der tijdsomftandigheden, in welke de Schrijver niet weinig gedeeld heeft,
toe to i'chrijven. Wij gelooven echter, dat bet publiek
door deze vertraging niet verloren, maar veeleer gewonnen heeft ; daar de Heer V A N D E It N E T T E N,
door zijne verfchillende betrekkingen, federt den tjjd,
dat hij bet eerfte werk uitgaf, veel gelegenheids zal gevonden hebben, om zijne toen reeds gevestigde kundigheden door ondervinding verder uit to breiden, en
zijne op dezelve rustende waarnemingen to vermenig .
vuldigen . Het beflek eener beoordeeling, die nit haren
aard reeds uitvoeriger dan gewoonlijk zal worden, gedoogt niet, meer hiervan to zeggen ; tercvijl wij nogtans onzen wensch niet kunnen verbergen, dat de
Schrijver van dit werk bet publiek desgelijks een .-;efchenk wilde doen met bet verhaal zijner ontmoetingett
in den noodlottigen Rusfafchen oorlog, en vooral zijner
daarop gevolgde gevangenfchap op de uiterite grenzen
van bet Rusfifche rijk, alwaar zich aan hem zeker veelvuldige gelegenheid heeft aangeboden, om ook andere
be.
C c 2
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belangrijke waarnemingen to doen, behalve die in bet
vak, waarvoor hij , en met regt , zoo zeer is inge .
nomen .
Ons nu voorts bepalende tot de beoordeeling van dit
dus to noemen tweede deel, willen wij bij hetzelve,
om bet belang der zaak, eenigzins vertoeven . Vooraf, echter, meenen wij eene vraag to moeten beantwoorden, welke wij door velen als gedaan onderilellen, en welker beantwoording van invloed op de beoordeeling moet zun . Hoe! hooren wij vragen, een
Krijgsman onderneemt, als fchrijver van een geneeskundig werk op to treden? Alleen aan bet uitwendige
blijvende hangen, zien wij deze vragers alreeds, meesmuilende, met bet : ne futon fupra crepidam gereed ;
en bet is zeker, dat, zonder nadere inzage van bet
werk, en terwijl men den Schrijver oppervlakkig met
den gewonen krijgsman vergelijkt, bet moeite zal kosten, om, onbevooroordeeld, bet ware en juiste oordeel to vellen . Dit, echter, zal niemand onberaden
doen, die zich herinnert, dat, hoezeer onder dezen
ftand zulke kundigheden zeer zeldzaam voorkotnen, bet
nogtans Met aan voorbeelden ontbreekt van menfchen ,
die met bet regte gebruik van den degen ook dat der
pen weten to vereenigen ; en hebben wij in Duitschland
cenen P I L G E R en T E N N E K E R, hoezeer krijgslieden van beroep , met roem in bet yak der Vee irtfenijkunde zien optreden, waarom zouden wij aarzelen, bij
eenen Landgenoot datgene als mogelijk to onderllellen,
waarvan wij ons bij onze Duitfche naburen nog dagelijks uit derzelver fchriften kunnen overtuigen?
Gebrek aan bekwame mannen in bet vak der Dierartfenijkunde ; volllrekt geniis van eenige inrigting,
hoegenaamd, in ons land, ter opleidinge tot dit
zoo nuttige vak ; behoefte aan eenig, naar den
geest des tijds berekend, oorfpronkelijk werk in onze taal over deze wetenfchap, -- zie daar, blijkens
de Inleiding, zoo vele drijfveren voor den Schrijver
tot bet ondernemen, bewerken en uitvoeren eener
taak,
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teak, waarvan hij bet moeijelijke genoegzaam fchijnt
gevoeld to hebben . Van nabij bekend met bet nadeelige, voortvloeijende nit hot gemis van bet ftraks genoemde, moest de Schrijver, bij zijnen ijver en liefde
voor dit vak, zich als gedrongen en geroepen voelen,
em, zoo als men zegt , bet ijs to breken ; en al ware
dit maar de eenigfte verdient e van bet werk, zoo verdiende milk eene onderneming reeds lof . Intusfchen
erkent hij to gelijk bet moeijelijke, voor hem in de volvoering derzelve gelegen, en tevens openhartig, dat,
zonder de hulp van verfcheidene verdientleliike , ook in
bet vak der Veeartfenijkunde ervarene, Geneesheeren,
zijn werk veel van deszelfs tegenwoordige waardije
zoude gemist hebben .
De meer door ondervinding dan wel door befpiege .
ling verkregene kundigheden van den Schrijver in dit
vak, en bet hoofdoogmerk, waartoe dit bock gefchreven is , namelijk voor dezulken , die meer werkdadige
pulp dan befpiegelenden raad behoeven, hebben in die
werk derhalve ook zoo veel mogelijk doen vermijden,
alwat riet regtftreeks van eenig werhelljk nut kon
zijn ; terwijl nogtans, met voorbijgang van gewaagde
ftellingen, de Schrijver gemeend heeft, bier en daar
jets van bet befchouwend gedeelte der Geneeskunde to
moeten bijvoegen, ten elude daardoor derzelver uitoefening meer toe to lichten en gemakkelijk to maken .
Men leze in de Inleiding verder, hetgeen de Schrijver,
zoo wel over dit, als eenige andere daadzaken, bijbrengt ; en wij wenfchen met hem, dat cen verlicht
Beftuur bij voortduring met nadruk zat blijven voortgaan, met de algemeen hier no- heerfchende gebreken
weg to nemen, en, door bet in working brengen van
nuttige inrigtingen, bet aanleeren der voor deze gewesten zoo belangrijke als noodzakelijke Veeartfeni
kunde to bevorderen, ten einde wij ook in dit opzigt
niet langer bij onze naburen achterblijven , en de leergierige op den vaderlandfchen grond vinde, wat hij tot
heden op vreemden bodem moest zoeken .
C C 3
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Genoeg van hetgeen ter inleidinge gezegd wordt ;
geven wij nu eenig overzigt van bet geheel .
Doelmatig wordt bet werk begonnen met een overzigt der meest bekende en to gelijk nuttigfte werken,
welke over de Paardenkennis en derzelver geneeskunde
handelen . Wij kunnen deze wijze van behandeling,
welke thans meer in zwang geraakt, niet genoeg ter
navolginge aanprijzen ; en de Schrijver heeft door deze
vrij volledige lijst een zeer goed ovcrzigt gegeven van
hetgeen , in onderfcheidene landen en verfchillende talien, bijzonder tot de Paardenkennis en derzelver ontleed- en artfenijkunde betrekking heeft . Deze opgave
wordt flu door den inhoud gevolgd, welken wij , met
vermelding der voornaamfte verdeelingen, zullen opgeven ; bier en daar ftilftaande bij bet een en ander,
hetwelk wij meenen bijzondere aandacht to verdienen,
of ook om eenige kleine aanmerkingen met befcheidenheid voor to ftellen, waar wij van den Schrijver mogten verl'chillen .
(Het vervolg hierna .)

De f1arde en hare Bewoners, volgens de nieuw/le Ontdekkingen, naar het Hoogduitsch van t; . A . W. V o N
Z I M M E R M A N . Ilde Deel . Met Platen . Te Haarlem , bij F . Bohn , 1817. In gr . 8vo. VIII en 342
BI. f a-18- .
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let tweede deel van dit zeer belangrijke werk behelst niet minder gewigtige en onderhoudende frof dan
bet eerfte. Zagen wij daar bet geboorteiand der Neger-Haven , hunne gevangenneming of opkooping, en
wegvoering to land en ter zee ; wit ontmoeten hen hier
in bet land hunner vreemdelingi'chap, hetwelk zij voor
onze kunstbehoeften met bun zweet, en maar a .f to
dikwiils met bun Wed, befproei .ien, namclijk in Westindia, of de groote eilandsgroep tusfcllen Noord- en

Zuid-
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Zuid-Amerika . De befchrijving hiervan is eerst natuurkundig, namelijk een kort doch zeer onderhoudend

verflag van de natuurverfchiinfelen in die gewesten ;
daarna een vlugtig overzigt van elk dier eilanden in
bet bijzonder ; vervolgens de mensch, of berigten nopens den natuurlij1 en en zedelijken toeftand der bewoners van Westindie, zoo wel Caraiben, Europeanen-,
Creolen, Negers, als Mulatten en andere gemengde rasfen . Vervolgens komen de Jlapelvaren van Westindie
in aanmerking , namelijk fuiker, katoen , indigo , koffij, cacao, piment, gember, Roucou of Orleans en
aloe, en ten flotte eenige merkwaardigheden uit de Natuurliike Historic van IVestindie . Overal ziet men de
beste bronnen gebezigd, en nit den overvloed van reizen naar die gewesten bet voornaamfte en belangtijkite
gekozen .
Zie daar eene opgave van den hoofdinhoud dezes
tweeden deels . Doch zouden wij het bij dit dorre geraamte - 't welk niet eens een geraamte mag heeten-laten berusten ? Dit zou der waarde des werks to kort
gedaan zijn . Ons geweten als Recenfenten verpligt ons,
den Lezer nog, als ftaaltjes van bet fchoone en belangrijke, dat hij in dit boek fchier op elke bladzijde zat
ontmoeten, eenige bijzonderheden van onderfcheiden'
card mede to deelen .
Tusfchen Europa en IVestindie zijn geheele vlakten
des Oceaans met zcegewasfen befchaduwd, en als met
een tapijt bedekt, dat de fchepen naauwelijks in ftaat
zijn to klieven, (de Krooszee .) Hier vimdt men tal .
looze infekten, zeewormen, kuit van visfchen en
fchelpdieren, en de embryo's der Ammonshorens,
(bl . 8 .) Tusfchen de eilanden vindt men onderzeefche
tuinen, (niet onderaardfche, gelijk er verkeerdelijk
that .) Het water is zestig voet diep volkomen helder ;
en door then natuurlijken fpiegel ziet men zeeflakken,
visfchen, en zeegewasfen van de heerlijkfte kleuren
beneden zich, terwijl bet vaartuig als in de lucht
zweeft, (bl . 7. 8.) De orkanen in deze fclbijllbaar zoo
C c 4
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itille wateren zijn echter fomtijds ailergeduchtst . „Len
• ooggetuige verhaalt, dat hij, bij den orkaan op .7a• maica (in 1692), meer dan driehondcrd openingen of
„ fpleten in den grond gezien heeft , waarin verfcheidene menfchen wegzonken . Eenigen liken , met de
„ heeft van hun ligchaam , boven den grond uit, en
„ werden door de fpleten van den aardbodem deerlijk
gekwetst ; anderen, daarentegen, ganfchelijk ver„ zwolgen, maar kwamen, door de verfchrikkelijke
„ ftortregens, weder to voorfchijn . Tienduizend mor• gen, geheel bebouwd en beplant, zonken plotfeling
• weg ; een oorlogfchip werd tot boven de gevels
„ der huizen omhoog gefcheurd ; hetzelve viel echter
„ niet om, en de menfchen, die er in waren, bleven
„ op de zonderlingfte wijze bewaard . Deze orkaan gaf
„ aan bet eiland als 't ware eene geheel andere gedaan .
• te," (bl . 24) . Te geloofwaardiger wordt dit berigt door
bet verhaal van de rampen, die nog onlangs aan zoo
vele menfchen in de kieine 4ntilles, vooral to St. Lucia, bet leven gekost hebben . - Ook aan vergiften is
bet fchoone klimaat dezer eilanden maar al to rijk . Op
Porto - Rico deed de welige grond den Mancanille,
boom tieren, wiens fap zoo vergiftig is, dat ddn
droppel van hetzelve terftond blaren trekt . Wanneer
men den boom omhakt, moet men neus en mond met
eeu' dock omwinden, en de oogen afwenden of fluiten ; want den droppel maakt voor uren lang blind,
(bl . 47 .) -- Men vindt op Jamaica wilde paarden ;
rnisfchien in geen land ter wereld even als bier, zegt de
Schriiver (bi . So), zekerlijk bij vergisfing ; want in
Zuid-Amerika, omftreeks Buenos Tyres, zwerven wilde (wildgewordene) paarden in ontelbare kudden . Op
Jamaica voert de leidhengst, even als een herdersvorst, ziin huisgezin naar de gegravenewaterputten, laat
geen vreemd paard bij den put, en vergunt ook aart
geen der zynen , op zijde of to wijken . Ljeeft hij zijn'
dorst gelescht, zoo tracht hij de zijnen weder in vei1;igheid voor zich been to drijven . -- Op Trinidad is
een

DE AARDE EN HARE EEWOrNERB$

ten Asphalt- (of anrdi'ek-) meer van drie Engelfche mijien
of een uur omvang, en vijftig voeten boven de oppervlakte
der zee, in eene landtireek van vulkaanjche asch en flekken .-Het voornaamtle menfchenras op de Antilles, ten minfte 3
rnillioenen clerk, is door de Spanjacrden op de wreedaardigIle wijze omgebragt . Eene hunner gewoonten verdient opmerking, daar wij dezelve bij de onlangs door de Kapiteina
L z w1 s en C L n R K E ontdekte Volken van Noord •dmerika
tan de Zuidzee, bij den mond der Rivier Columbia, ook vinden : bet zamerdrukken van bet voorhootd der kinderen,
(bl .77. ) Tevens zijn de genoemde Zuidzeebewoners, hoe
verre oak van Westindie verwijderd, nogtans, even als de
vernielde Ilammen, zacht, vreedzaam van card, en vriendeiijk
omtrent vreemdelingen . Zou men bier aan geene overeen .
komsc van geflacht mogen denken? - Worden de Negers op
deze wijze niet uitgeroeid
gelijk bet belang hunner Heeren trouwens hiermede ilrijdt - zoo verloor rlfrika toch,
toen de ontmenschte flavenhandel in vollen bloei ilond, jaar.
lijks over de ioo,ooo van dit zwarte menfchenras op eene
geweldige wijze, die hetzij op de tlavenfchepen, hetzij in
lhestlndie door mishandelingen of overmatigen arbeid wegilierven, (bl . 132 .) Op St . Vincent hebben de Negers zich
onafhankelijk gemaakt, en hun omgang met de Caraibifche
fchoonen heeft de zwarte Caraiben voorcgebragt, die zich
hebben weten onafhankelijk to maken, (bl . 115 .) Maar in do
Kolonien worden , bij alle de menfchelijke wetten, voor hen
gemaakt, nogtans zoo wel de Veld- als Huis Negers fomtijds
onmenfchelijk behandeld, de laatflen vooral door de Creool..
fche vrouwen . Zekere Mevrouw to Suriname - o, waarom
moest deze tijgerin den Bollandfchen naam dragen! - rukce
eens een kind, dat in hare tegenwoordigheid huilen durfde,
uit de armen der moeder, en hield bet in 't water, tot bet
verdronk ; de moeder wilde bet nafpringen, en Mevrouw -»
lief haar daarvoor flagen geven . Wij hadden met den Schrijver wel gewenscht, dat dit gedrogt door STEDai AN ge
noemd,, en nog liever , dat bet ook in 't water geworpen
ware, (bl . 16o.) Hoe kan de Heer z 1 M M E R 11 A N zelf, na
zulke daadzaken, nog aarzelen omtrent de noodzakelijkhe°d
der affchaflng van eenen handel, die duizenden onzer zwarte
broederen in de magt van zulke gele duivelinnen piaatst? [let
afs een nafchrift dienende berigt, wegens den toetland vSn
C c 5
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fladti of St. Domingo, (bl. 334-342) kon federt bet afdruk .
ken des Hoagduitfchen works met verfcheidene bijzonderhe .
den verrijkt zijn geworden, tvaarcoe de bekwame Vertaler
wel in ftaat ware geweest, zoo als : de verhefng van c H atz sT O n a E tot Koning, deszelfs pogingen tot verbetering en
befchaving zijner Onderdanen enz ., waarvan de voortreffelijke inaugur+ le Disfertatie van den Heer N E D E R M E zJ E it V A N
R O S E N T H A L, over bet a€fchaffen van den flavenhandel en
de llavernij (*), aan her floc zoo vele wetenswaardige bifzonderheden oplevert. Reeds v66r de Negers op St. Domingo, had een gedeelte der Haven op Jamaica zich vrij ge.
maakt, en, onder den naam van Maron-Negers, een Gemeenebest opgerigt, even als in Suriname ; doch werden beide
.)
to onder gebragt en tot verhuizing gedwongen, (bi . t68--z95
Wij zullen den Schrijver in de bijzonderheden aangaande
den fuiker-, katoen- en koffijbouw nier volgen, daar die meest
ook van elders bekend zijn . Doch kunnen wij zijne voortreg'elijke Alethade niet met fiilzwijgen voorbijgaan, om, als
ter inleidinge bij eenig punt der Natuurlijke Gerchiedenis,
door hem behandeld, andere daarmede in verband ftaande bel'angrijke taken op to halen, die ter vermeerdering van onzen
eerbied voor den grooten Schepper, en van ooze inzage in
de groote werden der Natuur, moeten dienen . Zoo fpreekc
hij, bij de opnoeming der voordeelen van de fuiker, eerst over
tie van den fmaak, wreekt dit zintuig, door velen met woorden verfinaad, met de dad gevierd, van deze minachting,
door de aanflipping der onmetelijke werkzaamheld, welke
bet aan de Maatfchappij bijzer ; coons echrer tevens de wij .
ze inrigcing aan, dat de eenvoudigfle fpijzen, en die den
fmaak bet mintle prikkelen, voor de gezondheid en bet voed .
fel bet dienftig(le zijn , (b . v . alle de meetfpijzen) en tevens,
door hare algemeene verfpreiding, tot voortplanting van her
atenfcltelijk geflacht over den ganfchen Aardbodern bet
kra ch.
(*) Disfert. Flifior. Politica inauguralis, de frvorunr ilfrorum commercio, cegtre recto fublato , necnon de Bfrorum fervitute penit-us tollenda . Lugd. Bat . 1816. Dic iluk , bet gwrocht der vlijtig(le ilafporingen, onderfcheidt zich ungemeen voordee!ig boven honderd audere tcr(toud vergerene gefchriften van den acrd .
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krachtigfte middel aanbieden . Prikkeleudd fpecerijen, daarentegen, zijn flechts op enkele plaatfen noodig en aanwezig.
De fuikerftof echter, de nuttigite kruiderij, is over de geheele Aarde in eene menigte planted verfpreid . De bijen lezen die (den honig) nit de bloeinen, en brengen tevens bet
mannelijk zaad ter bevruchting bij de vrouwelijke deelett
over, gelijk hier uitvoerig en treffend . (bl . 2 .I en very .)
wordt aaugetoond . -- Dus words ook, bij gelegenheid van de
trekkende krabben , of turlurux , in 't algemeen over de
trekkende dieren, zoo als de Siberifche raueu , de Lemings,
de trekvogels, de zalmed en andere zeevisl'chen gebandeld.
(Men h .,d er ook de Noord ddmerikaanfcbe buflela en eeni
ge foorten vail eekhorentjes kunnen bijvoegen . Be-halve met
deze reizende krabben, maakt ons de Schrijver dog bekend
met een' anderen landkreeft, de Soldaat genoenld wegens
zijnen krijgshaftigen aard, en de Diogenes uit hoofde van
zijne woning met bet achterlijf in eene fchaal of flakkenhuisjeo, - met twee vogelfoorten, den witkoppigen adelaar,
die zelf niet visfchen kan, maar de visfchen nit den bek des
vischdiefs in 't vallen weet op to vangen, en eene zeezwaluw, Diablotin geheeten, - eindelijk met twee kruipende
dieren, de Leguan , eene hagedis van zes voet, en de zecfchildpad, een dier foms van Boo ponden, dat Ioo menfcheu
kan voeden, en door de Remora, een viscbje, dat zich aan
hem vastzuigt , gevangen words .
Het bovenilaande zal genoeg zijn, om een denkbeeld van
dit werk to geven . flier en duar in ons verflag hebbeu wij
eene enkele misftelling, zoo 't ons voorkwam, trachten to
verbeteren . Wij ho,pen eerlang in f'aat to zullen zi~n, een
derde deel aan to kondigen van deze pit en merg nit de beste nieuwe Reisbefchrijvingen .
Recherches hilloriques et li,ttdraires fur la langue Celtique,
Gauloife et Tudesque ; par M. J . D E B A S T, Chanoine de
la Cathedrale et Curl de St. Nicolas de Gand, Membre de
I'Inllitut de Hollande, de l'Acadlmie de Leydc, de Zllande
etc . Pour fervir de fupplement an Recueil d' .Intiqultds .
II Volumes . A Gand, chez J. N. Houdin . 4to. I8Ig, ISI6&
pages XXIV, 295 .
Under de geleerde beoefenaars der vaderlaudfche taai, ondh e-
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heden en gefchiedenisfen in de zuidelijke provincien van bet
Koningrijk verdient, buicen twijfel, de Heer J . D E BAST,
Kanonik der Cathedrale en Pastoor van St . Nikolaas to Cent,
eene der aanzienlijkfle plaatfen . Zijn voortreffelijke arbeid
intusfchen, daartoe betrekkelijk, is in de noordelijke provin .
cien van bet rijk tot dus verre niet naar verdienflen bekend,
daar de Redacteurs -der onderfcheidene letterkundige Tijdfchriften, aldaar in bet licht verfchijnende, zich tot hiertoe
weinig bekommeren, om de belangrijke voortbrengfelen van
geleerden, in de zuidelijke provincien woonachtig, ter kennisfe van hunne lezeren to brengen . Om dit verzuim, naar
zijn oordeel weinig gefchikt, om den band van broederlijke
vereeniging tusfche7 de bewoners der verfchilfende gedeelcen
van ons Kouingrijk naauwer toe to halen, zoo veel in hem
is, althans eenigermate to herilellen, is de fcbrijver van deze
aankondig4ng to rade geworden, door Iniddel van dit Maand .
werk, bet boven vermelde gefchrift van den Heer D E BAST
aan zijne medeingezetenen der Noord-Nederlandfche gewesten, in deszelfs waarde, beltend to maken, en daarbij een
verflag to voegen van eene verzameling van Meditatien op
den lijdenden en Jlervenden Jefus, eenige jaren vroeger door
denzelfden Schrijver in bet licht gegeven, welke, zoo wegens Karen inhoud, als inzonderheid om hare belangrijkheid
voor de kennis der tegenwoordige Vlaamfche taal, hoogst
merkwaardig zijn .
Wat dan in de eerfte plaats bet boven aangekoudigde werk
betreft, hetzelve moet, blijkens den titel , ten vervolge flrekken op een vroeger werk van denzelfden Schrijver, geciteld :
Recueil d'Antiquites Gauloifes et Romaines dans la Flandre
proprement dite ; van welk werk in den jare ISo8 eene twee-

de, merkelijk vermeerderde uitgave in bet licht verfcheen . -Na eene Opdragt aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, in welke eerie zeer hoog geflemde loffpraak van P
onder den bil naam van den
ILPSVANBOURG DIE,
bekend,
opmerkelijk
is,
voigt
eerie Inleiding, waarin
Goeden
de Schrijver bet doel van zijn werk oncvouwt . Hij begint
met de opmerking, dat, bij gebrek aan eenigzins voldoeude
befcheiden, van den oorfprong der Celten , Germanen en
Galliers niets zekers to zeggen valt . Het is echter waarfc'nijnliik, dsc de genoemde volkeren een' gemeenen oorfproni ; bebben en hunne taal in den grand dezelfde is . Dit
laat-
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laatfte, en to gelijk de gemeenfchap der Vlaamfche of Nederlandfche taal met die der Celcen, Germanen en Galliers,
historisch to becoogen, is bet voorname doel, 't welk de
Schrijver zegt zich in dic werk voor ce ftellen . Van de talen deter drie volkeren is waarfchijnlijk die der Celten voor
de oudfle to houden, fchoon de zaak niet ftellig beflist kan
worden . Uit de Celtifche taal zijn hoogst waarfchijnlijk
verfcheidene woorden in de Griekfchc, gelijk mede in de
Latijnfche taaf overgegaan . Na verder gezegd to hebben,
dat hij niet ten oogmerk heeft, de Celtifche taal in wile veranderingen, welke zij ondergaan heeft, to volgen, 'c welk
Wet zonder bet fchrijven van eene voikomene gefchiedenis
der Celten mogelijk wezen en ook dan nog meermalen flechts
tot gewaagde gisfingen zou leiden, fchecst de Schrijver in
bijzonderheden de hoofdzaken, welke hij voorheeft in dit
werk to ontvouwen, ten einde de gegrondheid der voorgedragene (telling in een helder licht to plaatfeu . [let zou ons
to lang ophouden en komc ons ook minder noodzakelijk
voor, afle deze bijzonderheden to vermelden . Genoeg zij
het derhalve in 't algemeen to zeggen , dat ook dit gedeelte
der Inleiding, even als bet vcorgaande, bewijzen draagt van
de uitgebreide belezenheid en oordeelkundige naauwkeurigheid des geleerden Schrijvers .
Het werk zelve, waartoe wij thans overgaan, is in onderfcheidene hoofdftukken verdeeld, waarvan elk een bijzonder
opfchrift heeft . Het eerfte, ten titel voerende : De Celten,
de Germanen, de Galliers, bevac ouderfcheidene getuigenisfen
der ouden ten bewijze, dat zij den naam van Celten aan de
Galliers en die van Celtica aan Gallie gegeven hebben, en
dat velen dezen naani ook tot de Germanen en een groot
deel van Europa hebben uitgeflrekt . - In bet tweede wordt
mede door getuigenisfen der ouden bewezen, dat de Britten, althans die, welke de kusten, cegenover Gallie gelegen,
bewoonden, dezelfde taal met de Galliers fpraken en in alles
groote overeenkomst met hen hadden . Zelfs ontmoet men
in Britannic de namen van Belgen, Atrebaten en Patijzenaars .
- Het derde bevat bet bewijs , dat, fchoon de Galliers ook
in verfeheiden ftaten verdeeld waren, zij echter, ten tijde
van J U L I U S CAESAR, eene gemeene taal hadden ; welk
bewijs nit de algemeene zamenkomtten, onder hen in gebruik,
uit de gewoonte der Druiden, die to gelijk priesters en regters
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ters waren, om eens in 't jaar zich op eene bepaalde plaats
re vereenigen, ten einde over bijzondere perfcnen, die hen
van alle oorden kwamen raadplegen, regt to fpreken, nit den
gelijken nit ang eindelijk van vele eigennamen van verfchillende Koningen en Heeren van hec land words afgeleid . Hierop volgt, ten vierde, eene aanwijzing, dat de overblijffelen dier algemeene taal bewaard fchijnen to zijn in Armo .
rica of Neder-Brecagne en in de Graaffchappen Wallis en
Cornwallis in Engeland . - In de vijfde plants wederlegt de
Schrijver het gevoelen derzulken, die, op grond van eene
plaats van CAESAR, waar hij meldt, dat in de legerplaats
der Helvetiers tafelen, met Criekfche letteren befchreven,
gevonden worden, de Griekfche taal voor de algemeene taal
der Galliers houden ; doch dic bewijst, volgens de juiste aanmerking van den (leer D E B A S T , alleen , dat het Griekfche
letterfchrift bij hen in gebruik was . - Hierop words, ten
zesde, op onderfcheidene en allezins voldoende gronden aangecoond, dat de oud-Gallifche taal in den grond dezelfde
was met de Duitfche . - Een Glosfarium van de Breconfehe
taal van Engeland en die van Frankrijk moet, in de zevende
plaats, ter bevestiging van het laatsc beweerde ftrekken . Heczelve is getrokken nit de groote woordenboeken der Celtifche- en Breconfche caal van R O S T R B N E N en L E YELL ET i E it, en bevat een vrij aanzienlij k aantal woorden, welke
de genoemde taleri met bet Hoogduitsch en bet Vlaamsch
of Hollandsch gemeen hebben . Bij hec Bretonfche mam had
ook hec Nederlandfche mem kunnen opgeteekend worden, 't
welk in Vriesland vooral zeer dikwijls gehoord wordt . --Vervolgens worden de oorzaken zeer goed onnvikkeld, waaruit zoo vele verlchillende tongvallen in de Celtifche, Germaanfche en Gallifche caal ontllaan zijn, en natuurlijk antflaan moesten ; waarop de gemeeufchap der Celtifche, of
Gallifche, en Duitfche taal betoogd words, door de aanvoering van een aantal oude Gallifche woorden, die, het zij bij
eenig oud Latijnsch fchrijver, her zij bij lateren, ;D .-c een'
Latijnfchen uitgang voorkomen, als zijude de eenige overblijflelen der Celtifche taal, welke tot onze tijden zijn bewaard gebleven . Van then card zijn de woorden adelinga,
ambacti, banns, bannum en vele audere , welke door den
Schrijver, met eanvoering der plaatfen, waar zij gevonden
worden, en bijvoeging der noodige verklaringen, worden bij -ge-
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gebragt . Opmerkelijk bovenal is bet woord Ifarnodurums, 't
welk hij een ongenoemd fchrijver van bet leven van den H .
E U G E N D U S nit de zesde eeuw voorkomt , waar hij van de.
zen verhaalt, dat hij geboren werd niet verre van een dorp,
waaraan bdt oude Heidendom, om de vermaardheid en fterke
fluiting van eenen tearpel, door bet bijgeloof ten hoogite
vereerd, den naam van Ifarnodurum, d . i . ijzeren deur, gegeven heeft . Tot de opgegevene woorden behoort verder
ook bet woord bulga in den zin van zak, 't welk in de
Gallifche trial bulge of bolge Juidde . Hierbij had nog kunnen
opgeteekend worden, dat bij de Mefogothen balgs mede voot
zak gebruikt wordt . - De taal der laatstgenoemden, ons in
de Mefogothifche overzetting der Evangelien door ULt'HIL As, een' fchrij ver der vierde eeuw , lfewa ird , wordt veri
volgens door den Heer DE BAST, insgelijks met bijbrenging
van eene vrij aanzienlijke lijst van woorden, bewezen mede
Duitsch to zijn ; een bewijs, dat voor ons van minder belang to achten is , daar zuiks bij ieder eenigzins geletterden
onder de Noord-Nederlanders, na den geleerden arbeid van
T E N K ATE , eene Uitgemaakte en algemeen bekende zaak
is . - Van'meer belang is bet danrop volgende betoog, dat
ook de taal der Longobarden de Duitfche was, 't welk door
verfcheidene getuigenisfen uit de fchriften van P A U L U :
WAR NEFRIDU S, ook onder den naani van PAULUS den
Diaken bekend, een' fchrijver der achtfle eeuw, die een
Lomhardier van geboorte was, bewezen words . - Na voorts
hog met een enkel woord van de trial der Angel-Saaen, als
mede tot de Duitfche trial behoorende, gefproken to hebben,
ftaat de Schrijver meet uitvoerig fill bij bet betoog, dat de
Suio-Gothifche trial insgelijks een tongval is der Celtifcbe
taal ; ten welken einde hij eene breede lijst van woorden laat
volgen, getrokken nit bet bekende Glosfarium Sui-Gothicum
van den geleerden Zweed I H R E, welke met Vlaamfche of
Nederlandfche woorden eene blijkbare overeenkomst heb ,
ben . - Hetzelfde words vervolgens op gelijke wijze mede
van de IJslandfche taal aangetoond, waarvan de proeven uit
de Grammatica dier trial, door R U N o L F U s J o N A S opgefreld en door n I C IS E S I u s vermeerderd, genomen zijn. Ook de wonderbare overeenkomst tusfchen deouPrzk
fche en Duitfche trial words door den Schrijver niet onop .
gemerkt voorbijgegaau, maar integendeel door een aantal wely
ge-
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gekozene voorbeelden opgehelderd , en daarbij nog gevoegd,,
dac die overeenkomst zich niet flechts cut her bezic van een
aantal gemeenfchappelijke woorden bepaalt, maar ook in de
.gelijkhcid van vole grammaticale vormen zigtbaar is . Bij de,
ze gelegenheid words ook eene dergelijke overeenkomst niet
verzwegen, welke de geleerde m . F . S C II I. E G E L tusfchen
de Perzifche en Hoogduitfche en de Sancritifche taal heeft
Eindelijk wordt, ten befluite van bet eerfle
2angewezen .
Deel, nog door de opgave van een aantal woorden getoond,
dat de taal van her Taurifche Cherfonefbs (her tegenwoordige Schiereiland van klein Tartarije) insgelijks weinig van
de Vlaamfche of Nederlandfche taal verfchilc .
Bet tweede Deel wordt geopend met eene historisch-wijsgeerige fchets van de invoering der Latijnlche tail in Gallie, vooral federt den tijd van j t) L I U S C A E S A R . fie landtaal werd echter door dezelve niet geheel verdrongen, maar
bleef, inzonderheid op bet platte land, nog vrij algemeen in
gebruik ; gelijk eene plaars uit her Romeinfche wethoek,
onder den naam van Digesta bekend, `ten nanzien der derde
eeuw althans , duidelijk leert . -- Her langst hield zij, zoo
als in de tweede plants opzettelijk words aangewezen, onder
de Belgen fland, wegens derzelver afgelegenheid en mindere
gemeenfchap met de Romeineu . Vooral heeft in her poor.
delijk gedeelce van Belgie, aan Germanie grenzende, de Latijnfche taal mindere voortgangen gemaakt . Behalve de nabnurfchap der Germanen en andere redenen, heefc tot in .
flandhoudipg der Nederlandfche taal in deze gewesten ook
groocelijks medegewerkt de overbrenging near dezelve van
een groot deel der 5axers in her begin der negende eeuw,
op bevel van K A R E L D E N G R O O T E N, gefchied . - Hierop
boudt de Schrijver zich bezig met bet betoog, dat, terwiji_
onder de Franken, met de Galliers vermengd, de gein ene
Romanfche caal, nit eene verbastering van her Latiin gefproten, meer en meer veld won, de Duicfche tan! de hoftaal bleef bij de Koningen van Frankrijk nit her eerfle flam,
Dais, en in 't bijzonder met de ontvouwing der loffeliike bemoeijingen van K ARE L D E N G R O o T E N, zoo ter verfpreiding der letteren en wetenfchappen in 't a gemeen, als inzonderheid ter befchaving en verbetering der Duicfche taal . -Op deze oncvouwing last de Schrijver een aantal belangrijke
aanmerkingen, rakende den oorfprong en de verfpreiding der
Re-
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Romanfche teal of bet zoogensallid boerwh Latljn, votgen .
De Romeinen namelijk, meesters,van Gallie geworden, fiselden de inwoners onder de verpligting, om hunne taal to leem
ten . Dan deze verloor onder de Galliers weldra hare zuiv~rr
beid~ zoo door de inmenging van veie uitheemfche wtrorden 0
als door de verwaarloozing van hare grammaticale vormen .
]Rieruit ontdlond eene nieuwe taal , de Romanfchne of ook wet
de borsch Lacijnfche •g eheeten, welke onder de nude be,
wooers van Gallie meer en meer verlpreid raakte, en ook
door de Franken, na hunne overmeestering van dat land, ten
gevglge van hunne menigvuldige ver-hindteuisfen met deszeIfs
yroegere ingezetenen, die hen zoo in aancal als in mate van
befehaving merkelijk overtroffen, van lieverlede zoo algemeen
werd sangenomeu, dat zij ten laatfte de Duicfche taal in
Frankrijk geheel verdrong . Van daar, dat met bet begin van
het derde koninkiijke ilamhuis, of met bet laatst der tieude
eeuw, van deze laatlle geen gewag meer gemaakc wordt . De
Ro-manfche taal daarentegen, waaruic later de tegenwoordige
Franfche taal gevormd werd, was niet flechts de taal van het
hof,, gelijk van bet yolk, maar werd ook gefproken in alley
oorden van Europa,, waar'de Franfchen met hunne wapenen
doordrongen . W I L L E M r, E V E R OVER A S K voerde bet gebruik daarvan in de elfde eeuw in Engeland in, waar zij de
teal wan bet hof en der regtbanken was . Het Koningrijk van
Napels ontving dezelve van R O .B E R T GUT S CARD en andere
Normandifche Heeren, die, na de verdrijving der Sarracenen, zich aldnar vestigden . Her genoemde wordt, sevens
vele andere bijzonderheden, welker opgave oils to lang zou
bezig houden, door den Schrijver met zijne gewone naauwkeurigheid in bet bijhrengen der gefchiedkundige getuigenisfen, ter bevestiging van zijn gezegde dienende, oordeelkundig voorgefleld en ontwikkeld . = Hierop deelt de Schrijver
zijnen lezeren de vermaarde eeden mede , met welke a w a E L
DE KALE, Koning van Frankrijk, en zijn broeder LOnEwil Ic, Koning van Germanie, zich in den jare 842, to Straarsburg, in tegenwoordigheid hunner wederzijdfche legeren,
plegcig aan elkancteren verbonden, en welker inhoud oils beide in de Romanfche en oud-Duitfche taal door de gefchiedfchrijvers bewaard is . Deze mededeeling gaac niet flechts
van eerie Latijnfebe en Franfche vertaling der beide flukken,
maar ook van gepaste opheideringen der eukele woorden en
uitD d
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uitdrukkingen vergezeld . Hetzelfde geldc omtrent den eed
der Franfche en Germoan!che Heeren, onderdanen van KAR E L en L o D E w IJ K , waarvan ae inhoud insgelijks in beide
talen wordt opgegeven . -- Daarna maakt de Schrijver van
bet werk van K ER o, een monnik van de Abdij van St . Gal,
die in de achtfte eeuw gebloeid beeft, gewag, en brengt bet
begin van een zijner fchriften, zljnde eene vertaling van den
repel des H. BEN E D I C T U S , tot proeve bij . - De mlerkwaardige omfchrijving der vier Evangelien in oud-Duitfche
dichtmaat, door o T F R I D U s, een' monnik van bet klooster
Weisfenburg in den Elzas, in de negende eeuw vervaardigd,
waarvan de geleerde oudheidkenner Mr . H . VAN W IJ N, in
zijne Historifthe .?vondJlonden, I B . bl. 2od- 2z6, ons eene
proeve heeft medegedeeld, de-overzetting der Pfalmeu door
N o T K E R U s, de omfchrijving van bet Hooglied door W I LL E R A M U S en meer andere flukken, in de bekende verzameling van Duilfche oudheden (Thefaurus antiquitatum Teutonicarum) door s C HILT E R voorkomende, worden vervolgens
met een enkel woord vermeld . - Hierop deelt de Schrijver
uit de groote verzameling van Noordfche oudheden, door
H t C K E S I u s in bet licht gegeven, bet begin eener oudDuitfche Harmonic der Evangelien met eene Vlaamfche en
Franfche vertaling merle, en last daarop bet hoogst nterkwaardig Zegelied van een ongenoemd Duirsch dichter volgen
ter eere van de overwinning, door Koning L o D E W IJ K, in
den jare 883, op de Normannen bevochten ; welk lied den
Noord-Nederlanderen mede reeds nit het bovengenoemde werk
van den Heer V A N W IJ N (I B . bl . 227- 232) bekend is . Eindelijk vinden wij in dit tweede Deel nog de bi'fchrijving
van een oud fchilderfluk, in de kerk van St . Baaf to Gent
bewaard, en verbeeldende de plegtige begrafenis van then
Heiligen, met een daarop toepasfelijk opfchrift in de oud .
Vlaamfche taal , 't welk de Heer D E B A S T met bet fchilder.
ituk tot de dertiende eeuw terugbrengt . In hoe verre dit gevoelen door bet fchilderfluk bevestigd worde, kunnen wij
diet beoordeelen ; doch de tool en fpelling van bet opfchrift
le gen, naor ons oordeel, geenen zoo hoogen ouderdom aan
den dog . Voorts zulleu wij den Schrijver niet volgen in de
bijzonderheden, rakende bet leven, flerven en de uitvaart
van den genoemden Heiligen, ter verklaring van bet fchilderftuk en deszelfs opfchrift door hem bijgebragt ; maar,
tell
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ten befluite van dit verilag, alleen berigten, dat bet gebruik
der beide Deelen van dit belangrijk werk door een' uitvoerigen bladwijzer der daarin voorkomende zaken, achter elk
derzelve gevoegd, voor den lezer met weinig verligt en veraangenaamd wordt.
(Het vervoig en fot hierna.)

Mnemofyne . 1Vde Stuk. Te Dordrecht, b:j A . Blusfd en Zoon,
I8I8 . In gr. 8V0- f 3-I0- :

D e bekende letterkundige onderneming van de Heeren

T IJ-

en V A N K A M P E N verdient bij voortduring onzen
dank en ooze toejuiching . Schoon deze Heeren voor een
groot gedeelte flechts de verzamelaars zijn , en niet de fchepper.s van de bouwilof voor de Mnemofyne, meet men echter
niet denken, dat dit werk aan iedereen even goed zou zi}n
toevertiouwd geweest. Zulke verzamelaars moeten, dunkt
ons, noodzakelijk drie vereischten bezitten, om zich tot zulk
een werk to kwalifictren . Vooreerst moeten bet mannen zijn
met oogen in bet hoofd, die zich geene knollen voor citroenen later verkoopen . Nu, voor zulk eene miskijking
zijn, gelijk men weet, bnze uitgevers nog al tamelijk beveiligd . Ted tweede behooren bet mannen van activfteft to
zijn : dat is re zeggen, zij moeten niet, gelijk eene fpin in .
haar web, of gelijk de inwoners van Luilekkerland, maar
flilletjes blijven zitten, tot dat hunne proof hun in den mond
vliegt ; maar zij moeten er zetve voor dig en dauw op uit
fnuiven, vermanende een iegelijken menfche, en niet rustende voor dat zij hunnen buit bejaagd hebben . Ook dit ver.
eischte bezitten de Heeren T IJ D F- M A N en V A N K A M P E N in
eene hooge mate . Noolt words de Mnemofyne bij hen leuv~uocGtivt
Waar zij weten, dat eene goede verhandeling fehuilt, daar
gaan zij op los ; en bet moot at iemand van fla vast zijn,
wien zij niet weten zijn opflei nit de handen to tooveren .
Tertio behoort er tot dergelijke ondernemingen courage, om
aan iemand, die zijn naam ook eens gedrukt wit zien, en
een onbruikbaar ftuk aanbiedt, wet beleefdelijk, maar rock
in fubflantie to zeggen, dat zijn verzoek wcrdt gedeclineerd
en
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en gewezen van de hand . Dat hat ook aan dit vereischte
bij deze Heeren Wet mangelt,
Zoo iemasd daar van weet, ik weet er van to fpreken.
Een dichttlukje, dat wij nog al mooi vonden (want wij hadden het zelf gemaakt), wilden wij ten offer brengen op den
altaar van Mnemofyne . Maar mis was bet . Nu bromden wij
wet een beetje, maar moesten Loch ons zelven bekennen,
dot de Godin Mnemofyne zulke, en geene andere, priesterr
moesr hebben ; en, de zoak van achteren befchouwd zijnde,
betuigen wij aan de Heeren onzen dank voor hunne weigering .
Het is dan aan den gelukkigen zatnenloop dezer noodige
hoedanigheden toe to fchrijven, dat de Mnemofyne ook in
tit deel haren roem zoo voorcreffelijk handhaaft . Het eerfle
Ituk, in dezen buudel voorkomende, is eene Verhandeling van
Wijlen Mr. j. P . K L E Y N , over het Herdersdicht . Wij zulJen Qr den korten inhoud van opgeven . De Heer KLEYN,
in den oanvang fprekende over her onderfcheid tusfchen Pro.
Ea en Poezij, bepaalt het wezen der laatfte negatif; of liever, hij beweert, dat alles, wat rijmt en voetmaat heeft,
nog terftond pier op den naam van poezij aanfpraak kan ma .
ken . Wij zeggen bier volmondig amen op . Veel kan rg .
loon, wat geene poezij is (zie de Evangelifche Gezangen,
pas/im) : veel kan niet rijmen, war wet ter dege poezij is
(Zie HOMER US, VIRGILIUS, RAU, BELLAMY) . Maar
tin doet de Heer K L E Y N in ons oog een gevaarlijken (prong.
Omdat er rijm en voetmaat beftaan kan zonder poezij, zoo
volgt, dat er ook poezij be(laan kan zonder rijin en voetmaat .
Neent dat volgt nog niet . Rijm, dit ftemmen wij toe ., is
geen noodzakelijk vereischte der dichtkunst ; maar deze ooze
toeftemming berust op andere gronden, dan op de pretnisfen
van den Heer K L E Y N. Moar wat de voetmaat betreft, wij
kotnen er voor nit, dat wij ons, zonder deze, geen dichtltuk verbeelden kunnen . De Heer K LE Y N , van een tegenovergefteld gevoelen zijnde, tracht hetzelve to Raven door
bet voorheeld van den dichter H I R s C H F E L D, die in onge .
bonden fttjl, en echter regt dichterlijk, ons de wederkoinst
der lente fehildert . En tech moeten wij met alle zedigheid
van den waardigen man verfchillen . Iiet blijkt uit deze
fchil-

MNEMOS•YNE,

405

fchilderlng ; dit erkennen wij , dat lc I R S C H F E L D waarach tig
dichter was ; maar daaruit voigt nog niet , dat deze fchild .ring
een dichttYuk moet genoemd worden . Als eene gefchiedenis,
naar bet voorfchrift van c I c k n o , De Orat. It . cap. I2 - I5,
z66 gefchreven words, dat diaruit blijke, dat de fchrij-ver cevens Redenaar zij , clan words zijn gefchrift daarom nog geene
Redevoering . Alle de bellanddeelen van II 1 R S C H F E L D ' S fchilderij, dat is to zeggen, alle denkbeelden, die hij heeft uitgedrukt, ziin inderdaad dichterlijk ; rnatr, om bet geheel tot een
dichtfluk to maken, ontbreekt er voetmaat aan . Een aggregaac
van ruikers maakt nog geen bloemtuin nit . Een dichter is zan .
get, en een dichtfluk moet gezongen kunnen worden . Maar
laten nu eens eenige zangers zich vereenigen, om dit z,oogenaamde poeme van H I R S C H F E L' D re zingers, wij zullen be,.
fchaamd llaa-n, zoo zij niec harmonidren zttllen als- gefcheurde ;
klokken, en z'oo niet bet geheele concert bet voorkomen zal
hebben van eene jodenkerk of een' Poolfehen Rijksdag . En
waarom? Omdat de maat ontb'feekt . Hierin moeten wij dus,
van den voortreffelijken HLEYN verfchillen . Dat hermaphroditisch ding, dat men gewoon is poetisch -proza to noemen ,
is geen p6ezij : en gedankt zij Apollo, dat hij bet niet Ianger hooren wit ! - De Heer K L EY N, z'tjne task vervolgende, merkt to regt aan, dat bet Herdersdicht, iiit deszelfs
card, tot de oudfle foort der pogzij behoort . Vergelijk ook
30 . 21&
K A N T E L A A -R , Verhand. over bet Herdersd . bl . I
Duitfche
over.
en
woos,
Original-genie
Yom
Homer
v. v
zett . 203 v. v . Vervolgens over het wezen van den herderszang lets gezegd hebbende, heldert hij het een en ander met
uitmuntende voorbeelden op, Hij toont aan, dat bet niet
altijd de zachte gewaarwordingen van een gelukkig leven
zijn, die de Idylle bezinl t -- dat ook bet lachverwekkende,
mits bet niet laag burlesd zij, in den herderszang planes vinde - dat niet altijd de fchoone, bekoorlijke natuur het tooneel der Idylle behoore to zijn -- dat de herderszang niets
anders zij, dan, zoo ais M E N n E L S S O H N denzelven befehrijft, de rneest zinnelijke uitdrukking der hoogstmogelijk
veredelde hartstogten en gewaarwordingen van zulke menfc'zen,
die bij horden , of in kleinere maatfchappijen, leven . En deze befchrijving is nu tie tekst, waarover de Heer K L E Y N
verder commentarieert . Ons beflek verbiedt ons hem to
rolgen. Wij danken de nitgevers de Mnemofyne, dat zij
OM
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ons in bet bezit gelleld hebben van deze voortreffetijke bill,
irage ter regte kennis en beoordeeling eener foort van poezij,
waarover (om de phrauo ogie van een zeker' predikant to gebruilten, als hij over eenen moeijelijken tekst moet prediken)
zoo veel gegist, getwist en gemist is . Da Verhandeling van
den Heer x L.EY N mag met refit geplaatst worden naast die
van den Heer K ANTE r. A A R, wiens gefchrift over bet Herdersdicht eene hooge plaats beflaat onder de voortbrengfelt
der Hollandfche letterkunde .
Op deze Verhandeling volgen, zeer gepast, twee Verhandelingen over SALON O N G E s S N E_ R, door wijlen Mr . R .
CARP. Zeer gepast, zeggen wij, dewijl de verdienflen van
G E S S N E R omtrent de gemelde foort van poezij algemeen
erkend zijn . Gelijk bij den naam van K L E Y N, zoo ook bij
dies van CARP fchrijven wij onggarne en met fmart bet
woord wiylen . lvioeten wij fpreken zoo als wij, wij menfchen, die van gisteren zijn, oordeelen, dan is de Heer
CARP, niet minder dan de Heer K L E Y N , to vroeg aan de
letteren zoo wel, als ann zijne betrekkingen, ontrukt . Wij
hebben den Heer CARP niet gekend ; maar beide deze Ver.
handelingen hebben ons eene hooge achting zoo wel voor zijn
hart als voor zijn hoofd ingeboezemd . GESSNER, den
dichter der natuur, tot her onderwerp eener dubbele voorlezing to kiezen, dit toont reeds den man, die den oorlog
verklaard heeft aan zoo vele hekfpringers en partijgangers in
de poezij, op wier verzen men de woorden van V O N D E L
in den Lucifer kan toepasfen :
't Is blikfem %at men xiet, al wat men hoort is dander .
Lieve, jeugdige dichters 1 gij moest dat toch laten . Wat
hebt gij er aan? Zoo vele menfchen zijn zoo bang voor bet
onweer, en krijgen bet danig op de zenuwen : terwijl anderen bij uwe donderflagen en blikfen flirfen hetzeifde gevoelen,
dat wij eens gevoelden in een fpel op de Leidfche kermis,
waar de flad Koppenhage met voetzoekers gebombardeerd
werd . Maar last ons tot den Heer CARP terugkeeren .
in de eerfte Verhandeling words G E S S N F-- R befchouwd als
Richter. Hij werd in den jare 1730 to Zurich in Zwitferland
geborey, waar iijn vader boekhandelaar en raadsheer was .
Zij .
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Zljne kindfche jaren duidden niets aan van die voortreffelijke
geestverniogens , die men naderhand in -hem ontdekte ; waarbij nog her ongeluk kwam, dat hij verviel in de handen vast
een' ongefchikten leermeester . Ook de beroemde is ooa$tt,
san wiens onderwijs hij naderhand werd toevertrouwd , zond
zijnen leerling aan deszelfs ouders terug, met de verzekering, dat hij zich nooit boven her peil der alledaagschheid
zou verhelfen . Maar niet tang na deze ongunllige verklariug
vertoonde zich de hooge aanleg des jongelings . Een Geestelijke, in de nabuurl'chap van Zurich, en aan bet gefaeht
van G E S S N E A vermaagfchapt, nam hem onder zijn opzigt .
Hier werd zijne ziel geopend voor de iudrukfelen der fchoone Natuur in Zwitferland . Hier leerde hij x 0 M E R U S , T H Eo C R I T u s, V I -K G a L a u s kennen en verftaan . Hier werd hij
dichter ; Verbazend was de ophef, waarmede de vruchten
van zijnen geest, niet alleen door zijne landgenooten, maar
ook door vreemden, ontvangen werden ; gelijk de menipuldige vertalingen zijner werken, tot in bet Hebreeuwsch roe,
kunnen getuigen . -- In de nadere befchouwing van G E S sN E it's Idyllen kunnen wij , uit plaatsgebrek , den Heer C A R P
niet volgen : ook zijn zij genoeg bekend . Wij vergenoegett
ons dus met in her algemeen to zeggen, dat, volgens den
Heer CARP, de fehriften van G E s s N E R zich voornamelijk
onderfcheiden door klaarheid, natuurlijkheid, en bevalligheid.
En deze drie deugden van G E s S N E R's gezangen wordett
door den waardigen Verhandelaar met warmte, door gepaste
voorbeelden, en in eenen klaren, natuurlijken en bevalligen
fiijl, ontwikkeld, opgeheiderd en bewezen .
In de tweede Verhandeling befchouwt de Heer CARP
G E S S N E R als Teekenaar en Milder, in welke hoedanigheid
G E S S N E R minder bekend is . Dertig jaren was hij reeds
oud, eer er zich eenige zweem opdhed, dat hij ook in de
teekeukunst eenmaal zou uitmunten . Maar op dezen leeftijd
maakte hij kennis met een liefhebber der kunst, verkreeg
vrijen toegang tot deszelfs kabinet, en her befluit, om zich
geheel aan de beoefening der Schilderkunst t-oe to wijden,
was genomen. WATERLOO, BERG HEM, WOUWERMAN
en anderen werden zijne modellen . Groot waren de zwarigheden, waarmede hij in den beginne had to kampen ; maar
zijne nog grootere vlijt en infpanning deed hem deze moeijelijkheden overwinnen, en hij was niet alleen de dichter,
D d 4
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maar wend ook de fchilder der natuur . - Ten flotte wordt
GE S S NER als Mensch gefchetst . Zacht van ittborst ; gulhartig, open, befcheiden, gedienftig ; fchoon uit den aard zwaargeestig, echter in den omgang adngen am , vriendelijk en genoegeliik ; een verftand, meer doordringend dan vlug ; geetx
eigenlijk geleerde, maar toch bekend met alle befchaafde we
tenfchappen ;
; nederig en kleingevoelig van zich zelven ; een
gelukkig echtgenoot en gelukkig vader ; bet middelpunt, waarop alles, wat kunde en fmaak bezat, zich vereenigde ; vereerd
door grooten en kleinen, door vreemden en landgenooten, tot
dat de dood hem de oogen floot, in den jare 1781, nog geen
58 jaren bereikt hebbende ; - ziet daar de voorname trekked
uit bet karakter en bet hnisfelijk leven van G r s s N E R .
Ongaarne zagen wij ours genoodzaakt, in de ontleding deter uitmuntende Verhandelingen, de menigvuldige crekketx
van fijn oordeel, menfchenkennis en braafheid' des harten
met ftilzwijgen voorbij to gaan, waarmede de Heer CARP
zijne opftelien doorvlochten en verfierd heeft . Niet alleen
voor G E S S N E-R, maar ook voor zich zelven, heeft hij een
monument opgerigt ; en bet jammerc ons, dat wij Aen man
misfen. De Parnasfus krijgt hoe langs hoe meer bet voorko .
men van een vuurfpuwenden berg . Wat zijn thans de zachte
tooneelen der natuur, bij bet geloei der onderaardfche kolken? Wat is de Hippocr6ne, bij een lavaftroom? Na, bet is
bitter, dat is hetl Onze hope blijft gevestigd op mannen,
San CARP gelijk, die den hedendaagfehen zwijinelgeest Van
bombast en bombario her hood durven bieden. CARP rn8te
in vrede, en hoore op zijne legeirftede dat dichtereti gegons
Met! Wij voor ons vereeren 2ijne nagedactitenis, en onderfclirijven met al ons hart de hulde, hem door een Onzer
voottreffelijkfte dichters toegebragt (*) .
(Ilet vervolg bij eene andere gelegenheid.)
Ce(*) Deze dicTiter is ADAM s I M o N s , in zijne Waarde
van den Mensch, bl . 39 . Niemand beige zich, dat wij henY
een onzer voortreffetijlifte dichters noemen, fchoon wij onYangs (wjj weten niet, in welke Recenfie) ziJnen naam onder
de dichters van den iweeden rang gefpeld' zagen . Nu, dan
Out hij tocla vrlj bong ; maar vergeleken bij die genen, die
door
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Gerard v4n Yelxen , Treurfpel ; door Mr. A. V A N H A L M A E L,
8v#
JR. Te Jmferdar, hij S . Delachaux. 1817. In kl. .
f :- 121- :
Wij hebben dit Treurfpel met genoegen galezen, en do
Heer VAN H A L M A E L vefdient, naar ons inzien, alle aanmoediging, om dit kunstvak verder to beoefenen . Hij very
client dit to meer, wanneer men in aanmerking neemc, dat
bet, inderdaad, geene geringe zaak is, een goed Treurfpel to
vervaardigen, en dat dic fluk een eerileling is .
Wanneer wij zeggen bet Auk met genoegen gelezen to
hebben, moeten wij tevens erkennen, dat dill genoegen flit
en bedaard was, en dat wij niet zijn geroerd en gefchokt
geworden . Wij gelooven daarom niet, dat dit Treurfpel, ten
tooneele gevoerd, de algemeene goedkeuring zal wegdragen .
De oorzaken hiervan meenen wij, voornamelijk, to moeten
zoeken in bet onderwerp zelve en in deszelfs behandeling .
Het is waar, bet onderwerp is genomen nit de vaderlandfche
gefchiedenis, en de vaderlandfche dichter kan uit geene edeler
bron feheppen : maar bet tijdvak is ce ver verwijderd, en de
gefchiedenis onzer Grafelijke Rege'ring ligt to zeer in her duistere, om van bet publiek eenige belangitelling to verwachten .
Neemc nu de Tooneeldichter zijne Itoffe nit zoodanig tijdvak (hetwelk wij geenszins afkeuren), dan moet zijn dich .
terlijk genie door fictie, epifoden, levendige voorilelling,
fchikking en bewerking der floffe bet min treffende, bet min
belangrijke van bet onderwerp vergoeden . En welk een ruins
veld
door den Recenfent in den eerJlen rang geplaatst werden,
jiond hij niet hoog genoeg . De verzen van S I M O N $ zijn
to zoetvloeijend, en hij wil, zoo bet fchijnt, volflrekt niet
med donderen ; daarom heeft de Recenfent hem misfchien
naar den tweeden rang gedonderd . Het zij zoo! wij verfch"lllen zeer van den Recenfent, wien wij voor bet overige
achten . De Waarde van den Mensch en de Alexander zijn,
in ons oog, klasfieke dichtltnkken, waarop onze natie roem
u ag dragen . De nakomelingfchap 741 ourdeelen tusfchen
s i M o v s en - auderen .
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veld lag bier niet open voor den ;leer VAN H A L M A E L
Ininters had hij Diet to vreezen voor befchuldigingen van to
veei dichterlijke vrijheid gebruikt, of de waarheid der geichiedenis verwrongen to hebben, daar de gefchiedenis zelve
zoo onzeker is .
W.at nu de behandeling aangaat, de gang van her ftuk it,
naar ous oordeel, ce regefmatig: Her eerfte bedrijf loopt
seer goed af : maar reeds in her tweede words bet floc Krenenburg overgegeven . Er moeten, evenwel, nog drie bedrijven gevul4 worden . Doch van nu of verzwakc, allengs .
Yens, de belangfielling, in flede dat dezelve moesc aangroei .
jen en levendiger worden . Van nu of is de held van bet
link in eenen coeftand gebragt, dat hij niets meer kan uit .
voeren, geen ontzag meer, maar alleen nog medelijden in .
boezenic. Van nu of doet hij uiets meer dan fpreken - er
words nog wel gehandeld, doch flechcs van ddne zijde . Ook
de ontknooping is ons niet bevallen . De voorflag van G E R A R D
VAN V E L Z E N , oin zich zelven op to ofleren, ten einde zijne vrienden to behouden, is, inderdaad, edel, en does eene
treffeude werking . Maar moesten zijne vrienden de uitvoering
van dit oncwerp gedoogd hebben? en is hoc Diet aanftooteIijk, kwetst bet niet bet gevoel van den aanfchouwer, wan.Peer hij ziet, dat twee Edelen zich, geheel ongewapend, cer
prooije geven aan eene bende bloeddorilige vijanden, om
door dezelve vermoord to worden? Indien b . v . hec Plot niet
zoo lafhartig ware overgegeven ; indien vooraf nog een nanval ware afgeflagen ; indien her vervolgens met norm ware
ingenomen ; indien Graaf D I R K G E R A R D VAN V E L Z E N Ca
de zijnen had gevaiagen genomen, en bun lijfsbehoud coegezegd ; indien deze belofce door L o E$ V A N C L E E r ware ge.
fchonden geworden ; indien, eindelijk, VA N V E L Z E N, met
eenige dapperen, eene poging had gedaan, om zich gewapenderhand door zijne vijanden been to fl aan, en in die poging
ware bezweken, - dan zoude, naar ooze meening, bet geheel eene becere houding hebben gehad ; terwijl ook de Dichter door eene of andere treffende epifode (b . v . eene liefdesintrigue tusfchen eene vrouw op her not en eenen Ridder
onder de belegeraars) de aandacht Diet weinig zoude hebben
.tunnen verlevendigen .
Zie daar ous gevoelen! De verdienftelijke Dicker, die door
*~'ezen eerfteling getoond heeft eenen goeden aaaleg to hebben,
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ben, houde ons deze vrijmoedige, doch befcheidenp, aanmerkingen ten goede . Hij late zich vooral Met, noch door
de niet- vertooning van zijn ftuk op den Amfterdamfchen
Schouwburg, noch door onze kriciek, affchriakett van ver.
deren arbeid iii dit fchoone, doch moeijelijke kunstvalc.
Hij levete ons eerlang een ander voortbrengfel, en wij durven hem, op den duur, zelfvoldoening en esre beloven .

De 4lbigenzen, of de Kluizenaar in bet Bosch van Gaillaveir
Ben Gefchiedkundige Roman, getrokken nit de .danteekeningen vats de XIIIde Eeuw . Gevolgd naar eene Franfche Per-

ANNA R A sC L I F F E . II Deelen . Te almflerdam, bif de Wed . H, van
Kesceren en Zoon. 1817 . In gr, svo . si8 BI. / 4 .8- :
taling van bet Engelfche Hardfchrift van

Lie bier een Roman, voordfgegaan door een gefchiedkundig
verbaal van den burgeroorlog cegen de Albigenzen, in bet begin der dertiende eeuw in bet zuiden van Frankrijk plaatg
gehad hebbende, maar echter volfrekc eeu Roman, vol riddertrouw en ridderliefde, vol oorlog en maagdenroof, vol
fpoken en wonderen, de laatfle echter eiudelijk natuurlijk opgelost. Het zou jammer zijn, indien bet noodzaak ware, op
die wijze de wereldgefcbiedenis, ten minfte eenigermate, bekend to doen blijven bij bet thans levend en veel lezend
publiek ; zoo echter een of ander lezeresje enkel Romanlectuur verlangt , worde zij maar niet afgefchrikt door bet voorafgaand gefchiedkundig verhaal ; niet aileen is bet flechrs
kort, maar zij kan bet fchadeloos overtlaan ; en, alhoewel bet
de gebeurtenisfen van bet tijdvak aanftipc, waarin bet ver
dichtfel gefteld wordt, zouden wij echter niet gaarne zien,
dat men nit hetzelve aileen de Albigenzen beoordeelde, bier
als altijd toch gevaarlijke ketters befchouwd, hoewel tevens
erkend wordt, dat de oorlog minder gevoerd werd om die
ketters to verdelgen, dan wel nit ftaatkunde en naijver . In
bet werk zelve bindt zich de Dichteres niet naauwgezet can
de gefchiedenis, maar laat haar vindingrijk vernuft en levendige verbeelding werken . Dus levers zij een verdichtfel, met
goeden fmaak en fcerlijk gekleurd, hetwelk derv lust van iederen Romanlezer kan voldoen, geheel in den geest van then
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vroegeren tijd, en to then aanzien dan ook leerzaatp ; ter44
er nets bijkomt, dat de goede zeden kwetfen kan .
Wij ontwoeten hier aanftonds Arernbert , den J3aron vaq
St . Felix, in zijn Clot door hevige wroegingen gemarteld, en
door fpoken vervaard gemaakt . Geen wonder ! hij: had zic4i
niec alleen met gewone gruwelen bezoedeld, maar was moos
denaar van zijnen vader, fchoonzuscer en broeder enz ., gelijic
zich dat in bet vervoig ontwikkelt . De vermoorde broeder
leefde nog, woonde als een geheimzinnige k}uizenaar in deb
omtrek ; en deze was bet, die, alleen met de geheime otz
deraardfche gangen des kasteels bekend, hem als fpook kwanl
ontrusten . Arembert had, hodwel onwetend, eenen zoon
van den zoo hij meende dooden broeder opgevoed . Deze,
van edele inborst, en ruin of meer door den kluizenaar ge .
leid, komt in de aanzienlijkile en edelfie betrekkingen, verlieft op de jonge en fchoone doehter van den Graaf van Touloufe, en in den loop der gebeurtenisfen geraakt hij in ver .
band met Edelen, mede op zepr fchoone en kuifehe halve
Vorstinnen verliefd ; ook vindt hij zijnen broeder. Voeg bij.
tjit alles bet gewoel van den oorlog, den Roomfchen dwang
en vervolging, bet aanhoudend gefpook, eindelijk de fchavan alle deze fchoonen, en de o ntknoopi.n g bij bet ein> ing
optreden van den vermeenden doode, en gij voelt,
delijlt
Lezerl er is flof genoeg voor verwarring en ontwikkeling,
fpanning en ontfpanning enz . enz . , tot dat alles uidoopt op
gelukkige huwelijken .
Ten flotte bebben wij de gefchiedenis van den kluizenaar,
of vermoorden broeder van Arembert ; waardoor zich iedere
nog overgeblevene donkerbeid, en geheel het gefpook, zeer
natuurlijk ontwikkelt .

N A B E R I G T.
]Na de ellendige nitvlugt, op welke onze Anticriticus in
den Recenfent ook der Recenfenten zijn wederantwoord bouwt,
dot de fteller der Recenfre van B I L D E tt-D I) i;'s Nieuwe Uitfpruitfels en de verdediger derzelve twee verfchillende per .
fonen zouden zijn , waarvan deze- genen zeer verre overcreft,
zullen wij geen enkel woord meet aan zulk eenen mensch
verfpillen ; en verblijden wij ons sevens, om den wille onzer Lezeren, deze en de overige Antikritiek van zoodanigen
card to hebben gevonden, dat wij daarop gerustelijk mogen
.dilz .wijgen, en, na bet bevorens gezegde, bet oordeel den
deskundigen en onpartijdigen over'taten .

BOEKBESCFIOUWING.
De laatfte Tooneelen vddr de Wederkomst van Yezus,
yolgens de Openbaring van Johannes .
Een Boek
yoor denkende, maar ongeleerde Bijbelchsistenen .
Door J . L . E W A L D . Uit het Hoogduitsch, door
W . GOB D E .
Te Groningen, bij W. van Boekeren .
1817 . In gr. 8vo . 322. Bl- f3- :- :
if 1' ij durven deze uitlegging van bet moeijelijk boek
gerust ieder huisgezin aanprijzen, en verzekeren den
zoodanigen , wien bet gevoel en de toon van E w n L D'S
vele godsdienftige, en altijd verftandig gemoedelijke,
fchriften Reeds bijzonder behaagden, dat zij ook dit
zijn werk niet , onvoldaan uit de handen leggen . Al ware ook de Openbaring van Joannes flechts een dichtftuk, dan nog verdiende dezelve, om den opwekkenden en vertroostenden inhoud en bet menigvuldig roe .
rend fchoon, opmerking en behartiging . Maar de
Openbaring is meer . Zij hangt duidelijk met van elders
bekende waarheden zamen, en de treffende brieven aan
de 7 Gemeenten ftaan met de hier vervolgens gco .
pende uitzigten in verband . Het doe-t ook veel altijd
af, Jat hij zalig genoemd wordt, die deze voorzeggingen hoort, leest, den zin verftaat en behartigt . Bij
al de verfchillende uitlegging flemt ook ieder daarin
overeen, dat aan bet eind de laatfte en eindelijke toekomst des Heeren kennelijk bedoeld wordt ; en dit altijd
belangrijk gefchrift words dan natuurlijk , hoe meer die
toekomst nadert , ook nog meer belangrijk . Op deze
wijze fprak E W A L D , toen hij in 1794 dit boek in het
licht gaf. Nu eerst levert de Eerw . G O E D F. ons deze vertaling . Hij vond deze verklaring der Openbaring
van Joannes niet alleen de meest voldoende van alle,
die hij kept ; maar ook geheel de bebandeling voor verRand en hart regt nuttig gewijzigd . Hij raadpleegde b1
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deze uitgave den Sch .rijver zelven, die in zijn werk
niets to veraltderen vond ; hetgeen voor hetzelve zeker
eene aanbeveling is, en alleen daardoor mogelijk werd.,
dat de bekwaine man zich van de toepasfing in biizonderheden op, eh he-t nanwijztn van tijden en plaatfen,
en over bet geheel va,tn bet botvieren van zijne verbeelding en gewaagde gislingeh , vrij naauwgezet had onthouden, en Ono eigenlijk niets heeft beftemd, dan
hetgeen eerst bij de konist van den Heer zelven kan
blijken al dan niet juist door hem in bet Openbaringsboek to zijn gelezen ; terwijl hij zich vooral bepaalde,
om voor iederen , inaar bijzonder voor zijnen , leeftijd
regt nuttig en beoefenend to 1'chrijven .
Bij eein duister bock moet men de verklaring beginnen mat , eh grOtiden op , hetgeen duidelijk is ; en bet
floc van bet book is bier bet duidelijke : bet voorgaande, hiermede 'in verbahd gebragt, kan wet niet and€rs
voor'l1ellen , clan de laatfte vreesfelljke tooneelen , welke de toekomst des Heeren zullen voorafgaan . Het is
dan verkeerd, dat nien in dit boek eene volledige gefchiedenis der Kerk zoeken wily . Dc voorzeggingen
kimnen ook geenszins op de verwoesting van jeruzaleui
worden to huis gebragt, om verfcheidene redenen,
waaronder vooral ook de veel duioelijker voorfpeiling
Matt . XXIV en Luk . XXI . Geheel liet bock is in dichterlijke beelden gefchreven ; maar men moot ondericheident de beeldeii, die den Dichtet getoond werden, en
die hij zelf gaf, of met welke hij,' den indruk befchrijft,
welken de gezigten bij hem verwekten . Het haast-eIijk,
hetwelk omtrent deze Voorfpellingen bij herhaling verzekerd wordt, zou tegen de bier gegevene uitlegging
wet de voornaamile zwarigheid zijn , zoo men dit niet
evenzeer, ja wet zoo goed, door fne7 vertolken kon ;
ook waren in Jeruzalems verwoesting, en in de gaven
van den H . Geest, al dadelijk de onderpanden van de
bier gegevene bedreigingen en beloften ; en had de Heer
goede redenen, om, gelijk overal, zoo ook bier, zijne
toekomst nicer nabij to doen hopen ; dit was bij de vroege-

LAATSTE TOONEELE14

V66R JLZU$

WEDERKOMST .

415

gere voorfl)ellingen van dezelve ook het geval, hoezeer
er sevens genoegzame wenken voorhanden waren, dat
dezelve langer, dan inert dacht, zou achterblijven .
,, Zoo veel ichijnt zeker ," zegt E W A L D , „ dat vrees
en hoop der toekomst van Jezus flerk op de gemoederen werken ; dat men derhalve a7tijd en ten alien tijde
onzeker ziin moet , wanneer Hij zal komen . Zeker
weet (lechts de Christen, dat Christus komt, hoe Hij
koult, en tot welk oogmerk Hij koint . Even zoo zeker
zijn de teekenen, die de nabijheid zijner toekomst zullen aanduielen . Teeken en onderpand der vervulde be.
dreigingen was Jeruzalems verwoesting ; teeken en onderpand der vervulde belofte de uitjlorting van den H.
Geest . - Zoo lang er nog geen uitzigt op eene algemeene bekeering der 'oden, niet tot het Theismus,
maar tot het Christendom is, (Rom . XI .) Zoo tang jeruzalem nog in de magt van andere volken is, (Luk .
XXI : 24 .) Zoo tang er nog geen mensch der zonde is
ten voorf'chiin getreden . die zich in Gods tempel plaatst,
als een God, en zich zelven uitgeeft voor eenen God ,
(a Thesr. II : 3 en 4 .) Zoo lang is de wederkomst van
Jezus niet geheel nabij . Zekerlijk echter kan en zal dit
apes onverwacht, fmel komen, gelijk Jezus en de Apostelen Milks dikwijls gezegd hebben . - De meeste tegenwerpingen, die men tegen het boek zelf maa1t, zijti
ook tegenwerpingen tegen den Bijbel," enz . b e in het
bock opgegevene getallen en tijden neemt E W A L D
voor gewone getallen en tijdeil ; en alzoo is de vervulling dier voorzeggingen nog toe .;omende . De verklaring van E W A L D wordt alzoo voor het minst door
geene moeijelijke toepasfing op reeds voorbij zijnde ge .
beurtenisfen gedrukt .
Ilet werk wordt nog voorgegaan door eene aanwijzing van het kanotiieke gezag des boeks, eene korre
verkiaring der voornaamfte beelden uit de Profeten, en
de opgave van den hoofdinhoud . Deze opgave komt
hierop neder : „ Een monarch zal naar eene algemeene
alleenheeriching itreven, en dezelve zeer iiabij komen
E e -zon-
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zonder eenigen oorlog . Dit maakt de laatfle tijden lienbaar . Daarop volgt oorlog, duurte, Ironger en doodelijke
plagen . - Martelaars , die naar verlosfing haken, worden
log voor eenen korten tijd ter ruste verwezen ; - dan
volgt aardbeving en een tijd van verfchrikking, die
voor alien de laatfle fchijnt. Velen uit Joden en Heidenen worden uitgezonderd, en nu komen er over
land, zee en rivieren groote plagen, bagel, vuur,
vergiftiging der waters, verduistering der hemelligchamen . Verharde menfchen worden door infekten en op
andere wijzen gepijnigd en gedood . Drie en een half
jaar werken twee profeten, gelijk iii o z E s en E L I A s ;
zoo lang wordt ook no- Jeruzalem door 1Ieidenen vertreden . Doch deze beide profeten worden door zekeren monarch gedood, doch weder opgewekt en in den
hemel opgenomen . De ihwoners van jeruzalem worden door aardbevingen tot zich zelven gebragt . Gedurende de drie en een half jaar worden de geloovigen der
Israelieten in eene woestenij befchermd . De magtige
goddelooze monarch vervolgt drie en een half jaar de
heiligen Gods, en wordt door zijnenvoornaamf'en toovenaar onderfteund . Zonder diens monarchsteeken to
dragen, heeft niemand burgerlijke vrijheid ; - velen
flerven intusi'chen - aarde, zee, rivieren ebi zon plagen de afgodil7che vereerders van dezen monarch . Eene
groote en bijzondere pIaag komt over zijnen troon ; de
Eufraat droogt nit, ten einde Oosterfche vorfien den
weg to banen ; menigerhande booze inboezemingen
werken mede, om alles toe to bereiden tot den grooten
dag Gods . - Vreesfelijke aardbeving, verfchrikkelijke
bagel gaat den ondergang der fiad op zeven heuvelen
vooraf. Tien koningen vereenigen zich met then monarch, om de verleidelijke flad, welke zich zoo zeer
verrijkt heeft, to onder to brengen . Honger, dood en
vuur vernielen dezelve . Nu komt de Heer, en niaakt
een eindc aan den booswicht . De monarch en zijn voornaamflh toovenaar ontvangen hunne flraf. De overigen
fierven . Sattans rnagt wordt geftremd ; alle heiligen
Gods
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Gods worden als op nieuw bezield, en tot mederegeerders van den blesfias verheven . - Er volgt eepe
opwekking der dooden, een oordeel - een nieuwe
hemel, eene nieuwe aarde,, eene nieuwe verblijfplaats
van Jehovah onder de zijnen eene gouden eeuw,
welker beeld in de verbeeldingskracht van alle dichters
en in bet hart van alle meni'chen, van de vroegfte tijden af, gehuisvest heeft ."
Dc inhoud is : (i) Inleiding en hoofdinhoud . Hoofdft .
I. (2-8) De bekende zeven brieven, (uitinuntend en,
roerend bewerkt .) II en III . (9) Ontdekking der eerite
voorbereidfelen tot den Iaatften oordeelsdag . Hoofdft.
IV-\ II . (io) Zesvoudig oordeel over de ongeloovigen, tot eene proefnering van hunne verbetering . VIII
en IX . (i i) Voorbereiding en zinnebeeld in bet klein ,
en laatfle tooneelen v66r de toekomst van Jezus . X en
XI : 1-14 . (is) Tafereel der lotgevallen van bet goede
en den waren Godsdienst . XI : 15. .-XIV : 5 . (1g) De'
laatIte waarfchuwencle firafoordeelen v66r den grooten
oordeelsdag . XIV : 6 XVI . (14) Babels val . XVIIXIX : 4 . (15) De laatfle zegepraal van bet goede over
het booze. XIX : 5 tot XX : 1- ;, en 7-10. (16) Regering van Christus en der Chrisrenen . XX : 4-6 (t7)
Waartoe wekt ons de blik op de fc'ioone, nieuwe,
door Christus beheerschte, aarde op ? XXI en XIII .
Moeten wij nu ook ons gevoelen zeggen over de uitlegging van 1: wA L D, zoo erkennen wij gaarne, dat de
Schrijver ons wegileept, en bet eenvoudige, ongekunftelde ons bekoort . Doorgaans zijn de ophelderingen ,
Nvelke hij geeft, duidelijk en trefFende, en wij voelen
ons zeer genegen, onl, met den Schrijver, de ontwikkeling der voorfpeliende beelden eerst aan den afloop
der eeuwen to wachten . De opheldering van bet getal 666 konit ons zeer ecuvoudig voor, en beveiligt,
meer dan eenige anderc, tegen meeiielijke en gevaarliWk .e
berekening, waardoor reeds z-oo mcnigeen werd to lour
gefteld
,, En dit teeken des diers , waarover zoo veel gefprolE e 3

lien,
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ken, gefchreven, geftreden is, dat op duizenderlei wijzen is verklaard en opgevat, wat was bet dan' Wij
willen de woorden nemen gelijk zij hier ftaan : „ Me
vei ftand heeft, merke op het getal des diers . Het is
een -nenfchelijk getal ; het is zeshonderd en zes en zestig ." Hoe veel er ook over getwist is, mij dunkt de

zin is klaar, voor zoo ver dezelve thans klaar zijn kan .
In de Griekfche taal, in welke Johannes fchreef, even
gelijk in andere talen, had men voor getallen geene bi
zondere teekens, maar letters . Het getal zeshonderd
zes en zestig bevat drie letters, welker beide ui terfte ,
de eerfte en laatfte, wezenlijke letters uit den naam
van Christus zijn, en welker middelfte bet beeld der
flan,;, van den draak is xtc. Dus uirwendig Christus, inwendig Jlang, zoo als het dier zelf , dat horens
had gelijk bet lam en fprak als de draak . Ook als getal
genomen , konit deze zin ons Itraks van zelve voor den
geest . Het fchijnt zich zeer goed to laten oplosfen ,
en laat zich evenwel niet oplosfen ; bet fchijnt eenen
regten wortel to hebben , en heeft toch geenen regten
wortel. Het is een fchijngetal, dat belooft en Diet.
volbrengt ; zoo geheel anders, dan die zeven, twaalf,
honderd, vier en veertig duizend, die meervolbrengen
dan zij beloven ; gelijk juist de Antichrist befchreven
words, die was en is, komt en is Diet meer, in tegenoverftelling van Christus, die was en is en zijn zal .
Even zoo drukken, in bet Hebreeuwsch, de letters, die
666 uitmaken, datgene uit, hetwelk, twee hoofdftukken verder, op bet voorhoofd der vrouw ftaat : geheim!
En gelijk Paulus den Antichrist noenit : afval. Ik
zou denken, dat alles duidelijk genoeg verklaard is voor
hen, die een vatbaar verftand bezitten . Maar bet zal
zeker nog oneindig dnidelijker ziin ., wanneer al bet andere vervuld is . Ook kan dit getal eenen naam bevatten . R Ass A N S I M E o N, die gedurende de verwoesting van jeruzalem zoo velen misleidde, bevat bet werkelijk, en was ook een zinnebeeld van den verleider en
Antichrist . Als nu eenmaal een verleider onbegrijpelij.
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lijke daden doet ; als hij door fehijn van.- vroomheid
zoellt to misleiden tot goddeloosheid ; als hij op bet
einde alles aan zich onderwerpt, en iedereel zV)igen
naam tot teeken moet dragen, zoodra hij in de rnaatfchappij geduld wil worden : hoe veel opmerI ing 7,a1
bet baren, als hij eenen naaw voert, die ju-ist dit gatal
wedpr in zich bevat ; die hem, zonder dat hij jet
weet, kenfchetst als dat, wat hij, is ! Hoe zal dit bet
laatfte zegel der zekerheid drukken op deze voorfpelling, die den vereerder van Jezus dan van zulk eetw
onfchatbare waarde moet zijn ; ge,lijk bet bet laatile zegel der zekerheid op de voorfpelling drukte, toen men,
na den dood van Gods loon, las : RV is geJtorven als
een misdadiger en begraven als een rijke, en dit zoo
letterlijk vervuld werd ."
Dan, of wij , bij eene gezette toetfing,, met voile
overtuiging in alles met E W A L D zouden inftemmen ;
of cue tijden , waarin dan nog zoo onbegrijpelijk veel
gebeuren moet , zoo beftemd en kort zijn ; of Babel
inderdaad Rome is , en eene magt , die openlijk tegen
Christus ftrijdt, die valfche Kerk verwoesten zal ; of
alles niet nog wel antlers kan blijken to zijn bij de uitkomst, -- kunnen wij niet verzekeren ; en tot zulk
eene gezette en moeijelijke nafporing van dit nzoeijelijk
Bijbelboek vinden wij ons juist als Boekbeoordeelaars
niet geroepen . Maar, hoezeer wij twijfelen, of de
verhevene beeldfpraak bij deze gezigten niet wat al to
letterlijk en bepaald door onzen Schriiver worde opgenomen, durven wij echter dit zijn werk niet alleen
als leerzaam, maar oo,.k vooral tot opwekking en verIterking van echt Chriitelijke verwachting en troost,
en van den edit Christelijken zin voor bet goede, een'
ieder aanprijzen ; hetwelk wij met vele proeven zouden
kunnen Raven, zoo de Schrijver niet genoeg reeds van
deze zijde bekend was, en ons daarenboven ook ruimte
ontbrak .
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JOANNIS VAN VOORST, Oratio de commodis at .'

que emolumentis , qua! e fingulari Principum Europxorum, in religioneChristiana his temporibus profitenda, confenfu fperare et augurari liceat . Publice
habita, die VIII Februarii MDCCCXVII, quum tertia vice Magistrata Academico abiret . Lugd . Bat .
apud S. et
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ne Redevoering over de weldadige en heilr jke gevolgen, w~lke men tat de zonderlinge en merkwaardige
cvereenfemtriing, ;die de Europefche Tlorflen van dezen
tijd, in hunne openbare hulde aan bet Christendom, betoond hebben , hopen en voorfpellen mag zuik eene Redevoering verdient groote opmerkzaamheid, to meer,
daar derzelver opfleller een man is, die zich, door veelvuldige geleerdheid en hartelijke belangilelling in,het
Christendom, uitflekenden roem verwierf . Na eene
korte herinnering aan de onderfcheidene plegtige Rede.
voeringen, door den Hooggel . Schrijver gehouden,
wordt bet bovengenoemde belangrijke onderwerp dezer
Akademifche Rede opgegeven, en, met een enkel
woord, naauwkeurig bepaald, ter nadere aanwijzing,
welke de overeenflemming, de godidienflige eensgezindheid of de Christelijke vereeniging zij, die door deft
Redenaar wordt bedoeld .
Het wezenlijk befaon van zulk eene overeenflemming
wordt betoogd uit bet voeren van den edelen krijg,
ter verlosfing van Europa's voornaamfle Rijken, (wier
jammervolle geffieldheid in eenige krachtige trekken
wordt gemaald) door de verbonden Vorften aangevangen en voleindigd met onbezweken moed, nimmerwanl;elende eensgezindheid, en rustig vertrouwen op den
Veer der heerfcharen, wien Vorst en yolk, in a nen
ceest, de eere gaf van de behaalde zege, Maar niet
nm:nder wordt die overeenftemming bewezen uit de altrjd gedenh vaa,dige verbindtenis, door de doorluchtige
jlpoidcn dt~ ~iiigp, in ei-eil pqfooi a t: I arijs, den
26
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16 September i8I5, gefloten ; dat roemvol, edel en
Christelijk verdrag, onder den naam van bet heiligVerbond daarna bekend, welks onfchendkare bewaring,
volvoering en handhaving gewaarborgd worden door
de godvruchtige gezindlitid van deszelfs verhevene
StiChters, ALEXANDER, F'REDERIK en FitANS,
en door den goeden Christelijken geest, welke de andere Vorfien, ftraks tot hetzelve toegetreden of daartoe
uitgenoodi .gd, bezielt-.
Van deze verhindrenis, als zijnde de fchoonfle proe .
ve van der Vbrften zeldzame overeenfl~emming in hunne openlijke hulde aan bet Christendom, voorfpelt zich
de Redenaar de heilrijkfe gevolgen, voor de menschheid, den Godsdienst en elken ingezeten hoogst be .
langrijk . Zij ziju : befte adige voortdiiring van vrede,
oust en'eensgezindheid, die niet ligtelijk zal verbroken
worden door Vorll en , dye zicltzelven als broeders , en
alle flaten en natien als 66n -root huisgezin befchouwen, welks leiding en befturing naar Christelijke beginfelen hunne plegtige verbindtenis en heilige verpligting is ; - het geluk en het heil der volkeren, door
vrije vaart, onderlinge betrekking tot elkander, en on
beperkte mededeeling der vruchten van vlijt, kennis,
geleerdheid en deugd, verzekerd ; door geese twisten
meer gefcbokt ; zelfs niet door weelde en wellust, menigwerf bet trewig uitwerkfel des voorfpoeds, verfhoord, als daartegen beveiligd door den Godsdienst,
wiens geest en beginfelen alien bezielen ; -- godsdienJlige verdraagzaamheid, noodwendig voortvloeijende
uit een verbond, bet eerst ontworpen door drie Vorlen van verfchillende geloofsbelijdenis, de Griekfche,
Protestantfche en Roomfche ; en aangenomen door andere Vorlten, die niede niet hetzelfde leerftelfel belijden, maar echter door e-Inen geest gedreven zijn ; -volkomene vernietiging des affehuwelijken Jlaverrhandcls,

over welker aanvankelijk genot, door de roemrijkl c zatgepraal , bij Afrika's kusten , mede door onze zeemagt ,
verkregen, de menscliheid alreede juicht ; -- en eindeE e 5
I1',k
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lijk de bloei en uitbreiding van den Godsdienlt, met
meerdere verlichting en verdraagzaamheid in 1:urnpa's
auidelijke gewesten, waartoe Bijbelgenootfchap ;pen en
andere heilzame inrigtingen de fchoonfte verwachtingen
openen en reeds dadelijk vervullen, Alle welke zegeningen, in fchoone taal, ontvouwd en voorgefteldworden ; terwijl bet overig gedeelte dezer belangrgke Redevoering meer bijzonder aan bet doel en oogmerk van
dezen feestelijken dag wordt toegewijd .
Dew opgave, hoe onvolledig, kan echter vin deze
Redevoering eenig overzigt geven . Dat dezelve menigvuldige ptoeven van reinen fmaak en zuivere welfprekendheid aanbiedt, mag men gereedelijk van eene-n
VAN V O O R S T verwachten . Gelukkig de Menschheid, indien des Redenaars voorfpellende geest, naar
waarheid, in de toekomst hebbe gelezen, en vervuld
werde, wat hij fprak ! Dan voorzeker zal, als eene
der hoogfte zegeningen, die tevens een der heiligfte
regten is, vrijheid van geweten onder alle volkeren
hloe1Jen, on geen Vorst immer meer eene verbindtenns
fluiton, welke fl -echts enen Godsdienst duldt, en de
andere wraakt . Onderneemt hij dit echter, weldra zul .
len dan de Stichters en Befchermers van bet heilige
Verbond then onchristelijken dwang wederflaan, en
niet gedoogen, dat, in bet groote Huisgezin der NatiEn, leden en broeders zijn, die van bet genot der
Christelijke beginfelen en regten verftoken warden .

Het ddrde Bow •iubel-fstdrRomaie,gdnst
plegtig gevierd, op Vrijdag den 3 1 October IS 1 7 , ties
voormiddags, in de Groote Kerk to Emden, met een¢
Redevoering, behel ende, ecn pragmatisch Gejchicdverhaal van deae merkwaardige Gebeurtenis : door
n E L I A S M E D E R, Predikant bij de Nederduitfche
Gereformeerde Gemeente aldaar . Te Emden, bij H .
\voortman, Jr. I8I3 . In gr . Svo . X1I en 74 Bl.
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Historisch-Praktsfche Katechizatie over de Hervorming,
gehouden met de School jeugd, in de Gereformeerde
Groote en Nieuwe Kerk to Emden, op Zaturdag den
i November 1817, Met een l/oorberigt . Te Emden,
bij H . Woortman, Jr. i8 :8 . In kl 8vo . XVI en
84 BI.

I

ndien ergens, to Emden werd bet Hervormingsfeest
met groote plegtigheid gevierd . En geen wonder : want,
daar zeker geen land weleer de Hervorming zelve zoo
algemeen en zoo fpoedig omhelsde en geheel tot ftand
bragt, als Oostvriesland , en geen ze federt getrouwer
aankleefde, fcheen men oak to mogen verwachten, dat
dit in de algemeene vreugde over derzelver driehonderdfle verjaring zonderling deel zou nemen . Het werk
der plegtigheid werd, in de hoofdflad van bet gewest,
Emden, onder de vijf dienstdoende Leeraars z66 verdeeld, dat, op Donderdag avond, den p October,
door den Heer P A N T E K O E K, cene hoorbereiding;leerrede werd gehouden , - op Vrijdag voormiddag de
Heer M E D E R de gefchiedenis , en des namiddags de
Heer H E s s E de heilrejke gevolgen der Hervorming aan
de Gemeente voordroegen , - des Zaturdags de Heeren M A C K A Y en S L O T met de talrijke fcbooljetigd ,
door de vlijt der onderfcheidene fchoolonderwijzers opgeleid, daarover eene Katechizatic hielden, en des Zondags, bij de viering des heiligen Avondtnaals en daarop
gevolgde dankzegging, aan de hervorming dezer plegtigheid in bet bijzonder geiacht werd . Statig klokgelui had, daags to voren, het feest aangekondigd, en
liet zich ook op den feestdag zely' bij herhalinghooren ;
terwijl tevens aan de Gemeente gelegenheid werd gegeven tot betoon barer godsdien{lige blijdfchap, door
buitengewoon kerkgezang . - Van bet bovenflaande
wordt, in bet voorwerk der aangekondigde werkjes,
breed berigt gegeven . Wat nu die werkjes zelven aangaat : beiden zien niet, dan op bet ernftig aanflaan des
Eerw
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Eerw. Kerkeraads, bet licht, en getuigen van de vlijt
en naauwkeurigheid der Opitellers . De Heer M E D E R
fchetst vooreerst en (geliik zijrae taak medebragt) voornamelijk de Duitfche en Zwitferfche Hervorming, door
LUTHER en Z W I N G L I, in hare voorname redenen ,
beweeggrouden, oorzaken, aanleidingen, omflandigheden, bedoelingen, hu pmiddelen, voortgangen en uitwer)ingen, en poogt daarna, met weinige woorden, de herdenking dezer groote gebeurtenis nuttig to maken voor

zijne hoorders . 11Vlj kunnen ons in geene bijzondere
opgaaf van den inhoud zijns verhaals inlaten ; ook is
dit niet noodig, daar elk zich ligt kanvooritellen, wat
hij bier to wachten heeft : wij willen alleen melden,
(hoewel bet almede natuurlijk to wachten was) dat bier
bet een en ander bijzonders , wegens de Erndenfche, of
Oostviiefche , Reformatie en derzelver bevorderaars ,
vooral G E O R G I U S A P O R T A N U S, voorkonit, en
dat men er eenig berigt vindt wegens bet Oostvriesch
hervormd kerkelijk leerftelfel, als zijnde bet zuiver
Zwingliaanfche, geenszins hot meer fchoolfche en kunst7natige van C A L V I N u s, of het meer uitgepluisd en to
puntig bepaald Dordfche . Voor bet overige is de Heer
At E D E r, bier altijd nI E D E tt , dat is de gematigde en
verf andige Godgeleerde, dies wij bier, onder anderen,
hooren zeggen : „ Meer dan iemand" (wij zouden liever lezen, zoo veel als iemand) „ in de ganfche wereld
ben ik, met hot warmfte gevoel, voor de onbepaald(te
wederzijdfehe hoogachting, verdraagzaambeid, eensgezindlleid en broederliefde, bier op aarde, en met be,
trekking tot den hemel : welken laatifen ik, zoo zeer ik
hem voor aile flechte Christenen, geveinsde fchijnheiligen en zedelooze deugnieten onder de regtzinnigfte
Gereformeerden, onverbiddelijk gefloten achte, en tell
eenenmale ontoegankelijk houde, even zoo zeer echter,
zoo veel aan mij is, in navolging van onzen menschlievenden en zachtaardigen Z W I N G L I U s, heel gaarne voor alle waarlijk goede, deugdzame en vrome menft lien , welken Protest antfchen of nietProtestantfchen,
ja
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ja welken Christelijken of niet Christelijken naam zij
bier op aarde mogen gedragen hebben, open laat il:aan ;
omdat ik geloof, dat daarin niet alleen vele, maar ook
velerlei onderfcheidene woningen zijn, en voor Joden,
en voor Grieken, en voor de Gemeente Gods ; en wel
voor elk naar gelang van zijne vatbaarheid , enz . - Maar
voor elke onrijpe en ontijdige vormel :jke Kerk-amalgame, waar dezelve om dringende plaatfelijke redenen
niet volftrekt noodzakelijk is, mag en durve ik niet
iterk ijveren, omdat bet mij nog altijd hoogstwaarfchijnlijk voorkomt, dat milks, immers zoo lang
niet alle willen, en misfchien - ook niei eens kunnen
mededoen, nergens toe baten kunne, en integendeel
daaruit meer onrust, dan vrede, meer verwarring, dan
orde , meer partijfchap , dan eensgezindheid, zulle ge .
boren worden , enz . Intusfchen wat ulieden betreft,
mijne geliefde Mede-Christenen en Mede-Protestanten,
die nog van ons veri'chilt in . Christelijken naam en
Christelijke belijdenis, maar met ons ten en vereenigd
zijt in den geest, -- al is bet ook, dat wij-vooreerst
nog, wat het vormelijke der Kerk-inrigtingen betreft,
blijven , die wij zijn , in onze onderfcheidene gemeenten : zoo laat ons daarom toch elkander van weerszijde
regt vuriglijk, hartelijk en opregtelijk hoogfchatten en
liefhebben, en band aan hand in broederlijke verdraagzaamheid, vredelievendheid en eensgezindheid, wandelen op den weg van kennis, geloof, liefde, heiligmaking en hope, die ten hemel leidt, en wicns einde her
eeuwig ]even is, door jr z u s C H R I S T U S, onzer
aller eenigen Heer en Zaligmaker ." -- Wij zeggen op
dit alles hartelijk Amen .
Wat de Katechizatie aangaat : ook de inhoud van deze last zich, zoo wel ten aanzien der Hervorming in
bet gemeen, als die van Emden in bet bijzonder, ligtelijk vermoedeti . Zii is genoegzaam geheel gei'chiedkundig, leert vooral de voorname Hervormers ., Z W I N GLI, LUTHER, DIELANCHTON, KALVIJIY, APOttTANUS, A LASCO, HARDENBEI:G en AIENNO
S I-
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s i Ei o N S kennen , en heeft , op bet [lot , een kort berigt wegens de Hervorming in de Nederlanden, Hotagarije, Zevenbergen, Polen, Zweden, Denemarken en
Noorwegen, Frankrijk, .England, Italie, Spanje,
Portugal, - eene aanwijzing van bet belang, den in-

vloed, de voordeelen enz . der Hervorming, en wat uit
bet een en ander to leeren is . Naar ons oordeel was
bet een zeer geltikkige inval der Emder Leeraren, om,
ter gelegenheid dezer feestviering, de hervormde jeugd,
op deze Wijs , met bet voor dezelve belangrijkst deel
der Kerkgefchiedenis bekend to maken ; en wij zouden
wenfchen, dat zulk een boekjee, tot een zelfdle einde,
van algemeen gebruik wierd onder de Protestanten .
Doch dan zouden wij bet zeer veel verkort verlangen ;
en daartoe,, dunkt ons, zouden vele bijzonderheden,
die bier, tot op bl . 67 toe, voorkomen, kunnen achterblijven : daartegen diende bet berigt, van daar tot
op bl . 70, wat meer uitgebreid, en de inhoud, van
bl. ?7 tot op bet einde, wat minder algemeen en niet
zoo allerkinderlijkst eenvoudig to wezen .

Handleiding tot de Behandeling, Gezondheidsbewaring,
en de Geneeswijze van de Ziekten der Paarden ; door
C . A . GEISWEIT VAN DER NETTEN .

(hervolg en Plot van bl . ;90 .)

D e eerfleAfdeeling, bl . I-49, handelt over dein twee

ken-

merken van den Jlaat van gezondheid en ziekte,

Hoofd[lukken . Het is de gewone verdeeling der verrigtingen, volgens de door den Hoogleeraar B L uM E N B A C H ingeflelde orde, waarop de Scbrijver zijne
befchrijving grondt : en, wat er ook omtrent bet aannemen van eene andere orde bijgebragt is of nog zoude
kunnen gezegd worden , is zeker de opvolging dezer
orde voor bet geneeskundig publiek , voor hetwelk de
11'Iajoor VAN D E R N E T T E N fchrijft , de doelmatigile ;
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fte ; en zij diende, om van bet vroegere werk niet at
to zeer of to wijken, ook bier gevolgd to worden.
De tweede Afdeeling, aan de befchrijving der ziekten
toegewijd, loopt van bl . 5I--I9o . Dezelve behandelt,
onder vijf Hoofdftukken , alle de bij de paarden voorkomende inwendige ziekten, en wel in de volgende
orde : I H. de ziekten, welke bijzonder het ge/lel der
opflorpende vaten aandoen ; II . de rheumatieks en krampachtige toevallen ; III. de ziekten der levenswerktuigen ;
1 .'% de toevallen, door uitwendiie oorzaken voortgebragt , of die zich uitwendig Ran het ligchaam vertoonen ; V. de koortfen . Vooraf vinden wij eene beknop-

te, echter hier ter plaatfe zeer voldoende, befehrijving van de oorzaken der ziekten , derielver underfcheiding en verdeeling . Fort is bier in 15 bladzijden
voorgefteld, maar desniettemin duidelijk en volledig,
betgeen in vele ziektekundige werken niet z-ol1det omflag voorkomt ; en de bewerking dezer ftbf a Is, naar
ons oordeel, zoo goed behandeld, dat vvii dezelve
niet alleen den veeartfenijkundigen , maar Lelfs rederen
eerstbeginnenden , die zich op de ziektekttnde gnat toeleggen, ter lezing en befludering zouden dnrven aallprijzen , om daardoor een algemeen bvetzigt der ziektekunde to verkrijgeh, hetwelk lhij vaak to vptgeh iii
andere werken zal zoeken. -- NTa deze befehtijving to
bebben voorafgezonden, gaat de Schrijver nu tot de
bijzondere ziekten in de boven opgegevene orde over ;
behandelende in bet I H . , van bi . 66-0 , den droes
en deszelfs verfchillende trappers . $'elangrijk is hier de
opgave der door fotnhigen in bet werk gfftelde geneeswijzen , en daatbij de ondet d-c geneestniddelen tegen dere ziekte opgegevehe na to zien , welke echter alle nog .
verre of zijn van volkomen aan bet oogmerk to beantwoorden, hoe zeer zij ook door derzelver uitvinders
met grooteh lof aangeprezen , of als bijna onfeilbaar
voorgefteld zijn . -- Onder de rheumatieke eh krampachtige toevallen worden, van bl . 93-109, de klem
en krem;p der bsenen befchreven . Daar de Schrijver bij
de
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de klem zeer veel van afleidende middelen verwacht,
hadden wij wel gewenscht, de aanwending van bet .
gloeijende ijzer, als opwekkend middel, opgenoemd to
vinden. Hoewel zulk eene hevige ziekte flerke middeIen vordert, zouden wij bet op bl . 1o6 opgegeven lavement liever meer bepaald en in geringere hoeveelbeid, wat de theriac (aldaar 6 oncen op twee kannen
flerk afkookfel van baldriaanwortel) betreft , voorg ..
fchreven zien, welke tevens een zeer onzeker middel
is ; ook zal, in plaats van afkookfel ., zeker aftrekfel
moeten gelezen worden, dxar de baldriaan altijd getrokken, nimmer gekookt moot worden, zal dezelve
werkzaam zijn . - De ziekten der herfenen, de keel.
ontfleking, de ziekten van de werktuigen der ademhaling, de ziekten der ingewanden, en die van dG werktuigen der pisontlasting, zijn de voornaamfle, welke in
H . III, van bl . 109-150, voorkomen . Moeijelijk to
kennen en to genezen blijtt de ontfteking der herfenen .
Belangrijk is de befchrijving van den kolder, en welke
paarden aan denzelven blj voorkeur onderhevig fchijnen .
Doelmatig zijn de in de keelontfteking en bij de accts
borstziekten aangeprezene aderlatingen . H-etgeen de
Schrijver op bl . 119 en volg . zegt, verdient herlezen,
behartigd, en in de praktijk nimmer uit bet oog verloren to worden ; en wij houden bet met dent Schrijver
daarvoor, dat flechts weinige longontffekingen in den
aanvang van geenen ontftekingachtigen aard zijn, en
prijzen den regel, om in hz :t begin der longontfteking
nimmer prikkelende of verhittende middelen to geven .
Van gewigt is hetgeen bl. 1e5 van de aderlating als
voorbehoedmiddel gezegd en proefondervindelijk geftaafd
wordt . Het door B 0 E R H A A V E, bij bet verfterf der
longen, als laatfte redmiddel voor den mensch, voorgellelde wordt bier, op eene andere wijze, ook bij bet
paard ter aanwending bijgebragt, en verdient opmerkzaamheid, bl . 144 . Bij de opgave der boofdmiddelen,
Wanneer in den buikloop bij gedaalde levenskracht
groote pijn, perfin en enz . aarawezig zijn, hadden
wij
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wij gaarne olieachtige middelen opgenoemd en gewaardeerd gezien ; ook geven wij in bedenking, uit den aard
der zake, of, bij de behandeling van de kou .le pis,
de onbepaalde aanwending der verkoelende dranken en
aderlatingen wel raadzaam is . - H . IV belie lst, in twee
artikelen en verdere verdeelingen, de vergiftigirigen en de
huidziekten . Doorgaans to kort, en in vergeli;king van
het overige werk minder volledig, is bet eerite artikel .
Het tweede voldoet ons beter ; en zoude bet middel
van Prof. D U P U I T R n N i egen de fchurft met refit:
aanprijzing verdienen . Hetgeen over bet verharen gezegd wordt, kenfchetst den eenvoudigen, onhevuoroordeelden waarnemer der natuur, en behoort door de
liefhebbers van kunstjes, tc hunner teregtwijzing, nagelezen to worden . - In H . V vinden de koortfen
eene plaats . De inleiding tot dezelve, bl . i66, had
verftaanbaarder kunnen voorgefteld worden ; en is de
verdeeling, zoo als zij hier omfchreven wordt, to veel
volgens een ilelfel voorgedragen, betwelk niet altijcf
regtftreeks met de natuur overeenkomt . Gewis is de
her heerfchende Moon voor velen onverflaanbaar ; en
zoude eene verdeeling in active en pasfive koortfen, in
den geest van den grooten G A U r. i a s voorgefleld, belangrijker geweest zijn . De geheele misvorming, waar .
fchijnlijk door den letterzetter, van bet woord flhenie
is over het hoofd gezien . Het onaangename dezrr flelfelmatig eenzijdige verdeeling wordt echter merkelijk
verminderd door eene, over het algetneen, vrij goed
voorgeflelde behandeling der koortfen, welke, door de
ondervinding bevestigd, veilig kan en ma, opgevolgd
worden . Gebrek aan plaats belet ons , over dit be .
langrijk tluk tot bijzonderheden to komen .
Volgen wij den Schrijver thans tot de derde Afdceling, welke uittivendige tocvallen tot opfchrift heeft,
en, onder vier Hoofddeelen, wonden, kneuzingen, verrekkingen en geztivellen befchri;ft ; terwijl dezelve met
de behandeling der ooggebreken betloten wordt . Over
]let algemeen is ook doze Afdeeling zeer doelm=*ig bel .andeld : het ten opzigte der wonden gezr,gde getuigt
F f
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van gelouterde begrippen, is geheel op de betere ondervinding gegrond, en mag, wenfchen wij, ter on .
derrigting, overtuiging en verbetering dienen van hen,
die nog met de zdcht , om alle wonden zonder onderfcheid to zalven, behebt zijn . Hetzelfde kunnen wij
van de behandeling der kneuzingen zeggen ; offchoon
wij de genezing derzelve door verdeeling in bet begin
niet met prikkelende middelen wenschten begonnen to
zien, waar wij gelooven, dat verkoelende beter zullen
to pas komen, die, wanneer de ontfteking weggenomen is , ter verfterking door gene kunnen gevolgd worden . Wat wij van de wonden gezegd hebben, is ook
toepasfelijk op de gezwellen, wier behandeling desgelijks voldoende voorgeftefd is . Kort , echter genoegzaam om zich in voorkomende gevallen net vrucht naar
deze voorfchriften to kunnen regelen, is de behandeling
der oogontfteking, met derzelver gevolgen ; waarmede
bet genees- en heelkundig gedeelte van dit boek befloten wordt .
De Schrijver vervolgt en befluit nu, van bl . 27o--3 4,
de op zich genomene taak, door, in eene vierde Afdeeling, to fpreken over de bchandeling der paarden in den
Pat van ziekte, en zoekt bier aanleiding to geven,
om, langs eenen veiligen weg, datgene ten uitvoer to
brengen, waarvan de regels in de voorgaande Afdeelingen zijn opgegeven . Uit dit oogpunt befchouwd, wordt
deze Afdeeling eene der belangrijkfte ; en de behandeling derzelve door den Schriiver beantwoordt,volkomen
aan hetgecn wii daarvan zeiden . Na met een woord de
noodzakelijkheid dezer kundigheid betoogd to hebben,
worden in H . I de regels ter behandeling der paarden in den ftaat van ziekte voorgedragen ; en wordt,
naar mate men verkiest, of bet d irer aan de behandeling
van deskundigen over to geven, of bet liever zelf to
behandelen , aangewezen , wat men aan anderan verfchuldigd is , of bij zichzelven dient to overwegen , eer
men handen aan bet werk that ; terwijl van bl. 273-288
zulke voorfchriften gegeven warden, die door een ieder
#e behartigen zijn a ow , zoo lang men geenen veearts
ge-
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geroepen heeft, geene misflagen to begaan, die voor
bet Bier nadeelig en op de verdere behandeling eenen
fchadelijken invloed zoudenkunnen bebben . Deze voorfchriften moeten in bet werk zelf nagelezen worden :
bet ware to wenfchen, dat van bet bier gezegde een
uittrekfel gemaakt, en tot geringen prijs ter verkrijging van een ieder gefteld wierd . -- In H . 11 worden
de geneer- en heelkundige verrigtingen en werktuigen
nadez toegelicht,' en bijzonder over de aderlatingen, de
dragten, de ini'nijdingen, bet branden, de vereeniging
der wonder, en de verbanden gehandeld, zoo wel ter
verrigting dezer kunstbewerkingen, als van hetgeen_
men verder bij bet ingeven moet in acht nemen, en,,
zijn er middelen ter beveiliging noodig, welke die zijn,
om zich van bet paard to verzekeren . - Eene hide
ondef-Afdeeling blijft toegewijd aan bet toedienen
en aan den vorm der genees- en heelmiddelen, zoo
wel in- als uitwendige ; waarbij tevens de befchrijving
der obk hiertoe behoorende werktuigen eene plaats
vindt . -- Vier weluitgevoerde platen, met bijgevoegde
uitlegging, dienen ter opheldering van bet gezegde,
om fommige kunstverrigtingen duidelijker to maken,
als ook, om de meest gebruikelijke inirumenten, zoo
als dezelve behooren to ziin, voor to ftellen .
Na met dit werk zoo verre gevorderd to zijn, heeft
de Heer VAN D E R N E T T E N gemeend, bet hierby
nog niet to moeten laten berusten, maar, om hetzelve
zoo volledig mogelijk to maken, er een aantal voor .
fchriften bijgevoegd, die eene ruimte van bijna 7a blad.
zijden innemen . Hier nog in bijzonderheden to treden,
veroorlooft deze reeds to uitgebreide beoordeeling niet
meer ; dus nog maar enkel eene korte opgaaf van her
oogmerk des Schrijvers, die deze verzameling niet
doorloopende met bet overige werk heeft doen afdruk .
lien, om dezelve ook afzonderlijk to kunnen uitgeven .
De opftelling dezer yoor{'chriften heeft desgelijks eeti
tweeledig oogmerk, en om den paardenarts, hoezeer
niet ter blinde navolging, echter ter herinnering of ter
F f z
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lelding to dienen , en voor den mingeoefen len in zekere
gevallen bepaalde en doelmatige voorfchriften to leveren, om daardoor de vaak zoo ondoe,lnatige als nadee .
lige overleveringen van geneesmid .lelen to verbannen .Eenvoudigheid in de zameriftelling der voorfchri •ften,
door keus van flechts weinirge en welgekozene middelen, is bet voornaamfte doel des Schrijvers ; en bet is
aau deze eenvoudigheid, die doors aans wet is in acht:
genomen, to wijten, dat bet getal der voo'rfch1iften
grooter is, dan men we! zoude verwacht hebben ;pworw
deride echter hierdoor der~elver waiarde riiet verminderd, deiwil, net uirzondering van eetiige weinige,
geene andere zijn opgegeven, dan dezulke, die zich
door eerie beproefde ondervinding ais werkz2am liebben
doen kennen . Door eerie zeer nuttige onderfcheiding,
heeft de Schriiver voorts gettleend nog die middelen to
nioeten aantoonen , welke door mindere kostbaarheid
en meerdere verkriigbaarheid bij omtrent geliike werk
zaamheid de voorkeur verdienen . Zeer doelmatig en
der behartiginge overwaardig is de korte, gedron ; .ne
en krachtige voorftelling der voornaamfte regels, welke
bij bet toedienen van geneesmiddelen dienen opgevolgd
to worden . Wij hadden wel gewenscht, dat, door
een' meer ineengedrongen druk dezer voorfchriften, de
prijs lager, en dezelve dus nog meer verkrijgbaar waren
voor bet publiek . -- Eenige uittlaande tafels, beheh.
zende eene opgaaf der voornaamfte middelen, met det .
zelver namen in eenige tier meest gebruikelitke talen,
als ook eene list der voornaarnfte ziekten, toevallen
en gebreken, waaraan bet paard onderhevig is, in de
Nederduitfche, Franfche en Hoogduitfche taal, getui .
gen van den ijver en vlijt des Schrijvers, om zijn werk
tot een der volledigfte to maken .
Dank hebbe de Heer V A N D r R N E T T E N voor het
opftellen dezer Handleiding, waardoor hij zich bij alle
de genen, die op de befchaving, verbetering en nitbreiding van bet veeartfenijkundige vak priis ftellen,
verdienftelijk maakt ! Wij zien met verlangen een hij .
voeg-
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voegfel to gemoet , hetwelk dit Handboek ftaat to vol.
gen , en datgene zal verbeteren , wat op enkele plaatfen in bet werk eenige wijziglng zoude behoeven , en
voorts bet geheele werk met verdere nuttige waarnemingen vermeerderen, opdat dit Du reeds zoo belangrijke ftuk nog in waarde riize . D : Heer VAN D E R
N E T T E N vinde voorts, voor ziinen onvermociden arbeid, eene ruime belooning in den steeds toenemenden
bloei der weteni'chap, wier ijverige voorftander hij is,
en tot welker uitbreiding hij mag gezegd worden in
ruime mate bet zijne toe to brengen ! Moge zijn voorbeeld navolging vinden !

Corn . Fil . Oratio de una atque fola via , pro hodiernis artis Medicae incrementis, tum ad artafcis folertiam, tum ad
artem ipfa:n amplifacanlam, rite ineunda : ltabita publice &c . Amfielaedami ex typographia civit..atis publica . 1818 . pp . 48 . 4° . D . i . Redcvoering over den
eenigen weg, welken men bij den tegenwoordigen bloei
der Geneeskunst m'oet inflaan, zoo Wel om de kunst
gelukkig to beoefenen, als on ; dezelve verder to verbeaeren.

FILANCISCI VAN DER BREGGEN

A angenaam is bet, bij de heerfchende neiging tot
bovenaardfche befpiegelingen, en daaruit voortvloeijende verheven wartaal , nog eens woorden van gezond
verftand to hooren ; aangenaam vooral, wanncer men
die verneemt uit den mond van iemand, die geen
vreemdeling is in die diepzinnige fchriften, en zich
alzoo, to midden der befmetting, zuiver en onbe .
fmet bewaard heeft . Wij zijn overtuigd, dat elk,
die, bekend met den letterarbeid van den Heere v A w
D E R B R E G G E N, deze Redevoering leest, met ons
in die gewaarwording deefen zal . De geleerde Redenaar betoomt in dezelve, dat eene gelukkige beoefening
F f 3
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der Geneeskunst geheel gegrond is op een verfi:andfg
en oordeelkundig gebruik van eigene waarnemingen en
die van anderen, op de ervaring, voorgelicht door
een veelzijdig onderzoek der natuur ; dat men dus weinig of niets to wachten heeft van den arbeid dier hoog*
verheven geesten, die de geneeskundige kennis tot den
beginfel pogen terug to brengen ; .maar dat men vooral
die groote mannen moot volgen , die, toegerust met
genoegzame kennis van den mensch en van de op denzelven werkende dingen, de natuur aan bet ziekbed
hebben waargenomen, en hunne ontdekkingen, in de
taal der waarheid, hebben bekend gemaakt . Met regt
n7erkt echter de Schrijver tevens aan, dat men, bij bet
hooge ftandpunt, waarop de kunst nu geftegen is, bet
weldadig Jicht der natuurkundige wetenfchappen niet
inoet verwaarloozen, en dat wijsgeerige befpiegelingen
haar nut kunnen hebben, hetzij om bet verftand op
to fcherpen, hetzij om hetzelve op zijne verfchiliende
dwaalwegen beter to kunnen nagaan ..
Dit is de hoofdinhoud dezer Redevoering, welke wij,
ook wat den ftijl betreft, niet zonder genoegen gelezen
hebben . Alleenlijk is het ons voorgekcmeu, dat de
groote gemeenzaamheid des Schrijvers met de voortbrengfelen der Duitfche drukpers een' nadeeligen invloed op denzelven gehad heeft, en daardoor ginds en
elders die duidelijkheid en die juistheid in de voordragt
is verloren gegaan, welke ook bet besee voortbreng .
fel van den geest cene nicuwe waarde bijzet .
S1Vij wenfchen voorts bet Amfterdamsch Athenaeum
geluk met dezen waardigen kweekeling der echt Hippocratifche f chool, door den onflerfelijken B Or-, R H A Av R in ons vaderland gevestigd , en federt nog niet geflotcn ; een' kweekeling, door zijne veelzijdige kennis
v)o zeer als iemand gefchikt, om den nieuw gef}ichten
Ieerftoel waardiglijk to vervullen .

W. G O L O W N I N, LOTOEVALLEtf .
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MijneLotgevat'len in mijneGevangenfchap bij de Japan .
ners, gedurende de jaren 1812 en 1813 . Benevens
eenige Aanmerkingen over het japanfche Keizerrijk
en het Yapan the Yolk, en eenige Bijdragcn van glen
Kapitein R I K O R D . Door W. G O L O W N I N, Kapitein der Rusfisch - Keizerlijke Marine . Uit he ;
Rusfisch, volgens de Hoogduitfche Yertaling, door
STEENBERGEN VAN GOOlt . Ifte Deel. Te Dordrecht, bij A. Blusfd en Zoon . I8I? . Ira gr . Svo .
308 Bl. f a - 18 V m1lreeks den jare I8o3 had de Rusfiifche Zeeluitenant c 11 W o s T o w eigendunkelijk de, op de Kurili .
fche eilanden zich bevindende, Japanfche dorpen geplunderd, en de Schrijver van bet voor ous liggend
werk, door den Keizer van Rusland in i8it gezonden
om de zuidelijke Kuril j he en Schantarifche eilanden
to onderzoeken, moest voor dit gedrag van bovengemelden c 11 w o s T o w on1chuldig boeten ; want de bekende achterdocht der japanners was door het gedrag
van den laatften natuurlijk zeer vermeerderd .
Het eerfle Hoofdftuk befehrijft de gevangenneming
van den Schrijver op bet Japansch . Kurilifche eiland
Kunafchir, en alle wijdloopigheden en onderhandelingen met de vreesachtige Japanners tot op dat oogenblik . In 't algemeen merken wij omtrent dit wft aan,
dat bet de fchoonfte en natuurlijkfte bijdragen tot de
karakterkunde der Japanners, uit alle befchrijvingen als
achterdochtig en geflepen bekend, oplevert, doordien
dit karakter in de behandeling en gefprekken van en
met den Schrijver en de ziinen zich wel moest vertoonen . Dit is ook bet voornaamfle en meest onderhoudende in dit boek ; want veel gelegenheids, om ontdekkingen van anderen .card to doen , had de Schrijvec
in zijnen gevangen ftaat niet . In dit eerfle Hoofdftuk,
echter, vinden wij een , door eenen Rusfisch-Kurilii'chen tolk medegedeeld, berigt, aangaande den flaat
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des koophandels tusfchen de Rusfifche Kurilen en de
Japanners , tot op bet tijdftip van e H w o s T o W's wangedrag . De daad der gevangenneming zelve is , alle
toe"'ereidlels daartoe medegerekend, een model van listi, heid en valschheid van de zijde der Japanners .
De fl :ad, waarheen onze reizigers gebragt werden,
om er als gevangenen to verblijven, was Chakodade,
en de togt derwaarts is bet onderwerp van bet tweede
hloofdftuk . De gevangenen werden gebonden volgens
eene zeer kunflige theorie, waarin de voorzigtigheid of
overbodige vreesachtigheid der Japanners ten fterkfte
doorftraalde, en die voor de gevangenen ten uiterfle
pijnlijk was . Merkwaardig zijn de zorg, welke de Japanners droegen, om hen voor zelfmoord to bewaren,
en de tusfchenbeiden plaats vindende zachtere en beleefdere behandeling, waaromtrent men onzeker is, of
zij aan eenig medelijden, dan aan vreesachtige voorzigtigheid, moet toegefchreven warden . Dit , echter, is
zeker, dat ook bier bij dezen en genen der geleidende
Japanners een blijk van menfchelijkheid onmiskenbaar
en verblijdend zich vertoont, hoe onmenfchelijk de behandeling anders in 't algemeen ook zijn moge . Schoon
de lotgevallen van G O L 0 W N I N en zijne gezellen den
hoofdinhoud van dit Hoofdfluk en van dit werk uitmaken, zoo vinden wij echter tusfchenbeiden, aangaande
de zeden enz . der Japanners , belangrijke aanwijzingen ,
gelijk de gelegenheid die aanbood , ingevlochten . En
wat aangaat bet karakter van dit yolk, tot kennis van
hetwelk wij dit werk boven reeds eene belangriike bijdrage noemden : hetzelve vertoont zich op onderfcheidene manieren, b . v . in hun onophoudelijk uitvragen ;
zeer beleefd bedanken voor de aangebodene fuiker,
maar heimelijk opfmullen van dezelve, terwijl de gevangenen fliepen ; naauwkeurig opnemen en aantonds willen uamaken der Europefche kleeding enz . Ook worden de gevangenen, zoodra zij verraden jets to verflaan, door de Japanners boven mate lastig gevallen
onn dat voor hen to verrigten .
Iict
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Het derde Hoofdfluk begint met de befchrijving van de
gevangenis to Chakodade, waarin de Officieren, van elkander
afgezonderd- evenwel, des begeerende, elk met eenen, door
henzelven daartoe verkozenen, matroos - opgefloten werden .
Verblijf en kost zijn zeer flecht . Naauwkeurige befchrijving
van bet eerlle `verhoor bij den bevelhebber der flad . Nieuwsgierigheid der Japanners, zelfs naar de wijze, waarop in Rusland hoenderfoep gekookt werd, waarvan Let verkregen refultaat naauwkeurig ten papiere gebragt words, terwiji men
zich hield ulsof men de gevangenen deze fpijs wilde toedienen, loch .'t geen niet gebeurde .
Tweede verhoor bij den
bevelhebber, waarin de listigheid der Japanners doorflraalt,
otn to ervaren, of het gedrag van c H w 0 S T O W op order of
onder goedkeuring der Rusfifche regering hadde plaats gehad,
dan niet? ledere vraag werd twee- of driemoal herhaald, en
de tolk moest ze, met de antwoorden, telkens naauwkenrig
opfchrijven ; ja dikwerf hield eene enkele vraag - die zij,
als tot afwisfeling, met onbeduidende vragen doormengden -de Japanners langer dan een uur bezig . - Derde verhoor.
(Deze verhooren ziju gel daarom belangrijk, dewijl bet
fijne, doorflepene en a~dochtige karakter der Japanners
er zich zoo kennelijk in openbaart .) ` Zij fchijuen minzamer
jegens de gevangenen to worden . Eene noodlottige omliandigheid bevestigt bet vermoeden, dat C H W o s T o W op last
des Rusfifchen Keizers had gehandeld . Naar de wederlegging
der zake luisteren de Japanners met de grootfie eandacht,
zeiden op alles : ja! en : joist! maar glimlach :en deeds, en
geloofden er, naar bet fcheen, niets van . - Vierde verhoor
voor den bevelbebber . Alles loopt zamen ten nadeele der gevangenen, die op het denkbeeld van ontvlugten komen, maar
er geene kans toe zien . - Vijfde verhoor . Een trek van
flrenge eerbiediging van vreemd eigendom bij de Japanners,
en vermelding van hunne befcheidenheid en minzaamheid bij
hunne ondervragingen . Den gevangenen wordt aangekondigd,,
dat zij zich tot bet vertrek naar Matssnai moesten gerced
houden ; welke reis ook aanvaard words, en op welke de gedachte aan de vlngt, als bet eenigfle redmiddel, herleefr .
Aankomst to Matsmai, en nieuwe inkerkeriog, nog akeliger
dan die to Chakodade.
Het vierde Hoofdfluk begint met de befchrijving van de
gevangenis to Matsmai, en bevat voorts bet verhaal van wijd100F f 5
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loopige verhooren, en eene proeve van de manier van one
dervragen bij deze verhooren . Niettemin ontwaart men in
dezelve vestiging der Japanners op ddn doel ; namelijk, to
ervaren, of C H w o s T o w eigendunkelijk had gehandeld, en
of de reis van G o L o w N i N met den tog_ van den eerflen in
verband fond? De gevangenen worden gelast, hunne lotgevallen to befchrijven ; hetgeen zeer vele moeijelijkheden in
had . Op bet einde van dit Hoofdfuk fchijnen de vooruitzigten gunfig to faan .
Vijfde Hoofdfuk . De gevangenen worden, ten mintfe aan .
vankelijk, beter behandeld ; maar deze verbeterde toefand it
niet van duur. Zij worden zeer lastig gevallen met allerhano
de eifchen . Eene toevallige omfandigheid werkt weder in
bun nadeel ; en zoo blijven zij tusfchen vrees en hoop . Er
wordt op nieuw een plan ter vlugt gevormd, maar aan de
getrouwheid van een' der medegevangenen getwijfeld . De
vrijheid, om fomtijds buicen de fad to wandelen, geeft aan
dit ontwerp nieuw leven . Met de vermelding, dat de gevangenen naar een beter huffs zouden worden overgebragt,
eindigc dit Hoofdfuk en dit Deel.
De Schrijver is zeer tegen de J
nders ingenomen ; doch
zijne berigten vloeijen nit Engelfche kanalen. Wanneer, ech .
ter, de Schrijver in de Voorrede uic 1{ R USE N STERN'S Reis
aanhaalt, dat deze to Nangafaky eenen Hollandfchen Kapi .
tein verzocht had, de kaart to mogen zien, naar welke de
zeelieden zijner natie zich op hunne togten van Batavia naar
Japan rigrten, maar deze geantwoord had : „ wij hebben
wel goede kaarten, maar laten ze niet gaarne zien," en de
Hoflandfche Vertaler oordeelt, dat deze befchnldiging geens
wederlegging behoeft, moeten wij bekennen, dat ons dit zoo
duidelijk niet is.
De fijl des werks is onderhoudend, en de vertaling zeer
vloeijende en zuiver . Dit Deel is verlerd met bet fchoon
gefloken portret van eenen Takatai-Kachi.

CeJehiedenis van de Franfche Heerfchappij in Europa . Door
N . G . VAN S: A M P E N . lllde Deel. In 's Gravenhage, bij
de Erven J . Allart . 1917- In gr. 8v0
. 498 BI. f4- : . :
„ Her vaderiand der vrijheid in Europa.

Zwitferland moet
eene
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eene omwenteling ondergaan, opdat men den geroofden Berner-fchat tot de oorlogsltosten zou kunnen bezigen . De
Paus wordt overheerd, gevangen, en als een misdadige naar
Frankrijk gefleept . In het laatst des jaars zonden de Koningen van Napels en Sardinie dat zelfde lot ondergaan hebben,
zonder eene fnelle vlugt. De landen der beide e erstgenoem.
d e Vorften werden in fchijngemeenebesten herfineed ; dat des
laatstgenoemden een wingewest van Frankrijk . In Nederland
words, door Franfchen invloed en medewerking, de partij
der gematigden omvergeworpen, de nog overgeblecene wettigheid van beRuur vernietigd, en de weg gebaand tot de
regering van her graauw , , onder den Franfchen gezant . De
afgezant van Portugal to Parijs, een der voortrefFelijktle
ftaatslieden, words, volgens Turksch gebruik, in den kerket
geworpen ; aan de afgevaardigden zelfs van t1merika, Frankrirks bijna eenigen bondgenoor, weigert men gehoor, zoo zij
flier veel gelds geven . Alle Engelfche goederen verklaart men
in Frankrijk verbeurd ; alle onzijdige fchepen, met Engelscfz
goed beladen, voor vijand . De orde van Maltha, het bolwerk der Christenheid VWn Turkfche en Moorfche zeeroovers, verliest haar weldadig toevlugtsoord door Franfche hebzucht, en de Barbarijers Itroopen vrijelijk in de o nbefcherm.
d e Middellandfche zee . De reusachtige ontwerpen der Franfche regering, of van Karen voornaamllen Veldheer, driiven
dezen naar hot aloud Egypte ; de Overwinnaar bij de Piramiden veinst zich een' Muzelman, dringt in ,Syrie, bevecht
eene heillooze zege tusfchen de woonplaats en het graf des
Verlosfers der Wereld, en reeds begint de Turk voor Kanflantinopel, over Azie heen , to vreezen ."
Zie hier tevens den belangrijken inhoud, den geest van
het verhandelde tijdperk, en een ltaal van den fchoonen Itijl
des Schrijvers, in dit eene gedeelte der inleiding . Alvorens,
echter, de ontwikkeling dezer groote gebeurtenisf°n to aanvaarden, wordt de vraag beantwo-ard : „ Hoe hot mogei°jk
was, dat de Mogendheden van ons wereiddeel deze alvernielende handelwijze der Franfche Republiek een vol jaar sanzagen, zonder dezelve to ftuiten, en zich ook toen nog niet
broederlijk alle vereenigden?"
Dit antwoord is Ineuschkundig ten opzigte van Rusland en
CAT H A R I N A's opvolger ten croon ; eenvoud ;g ten aanzien
Tan Denemarken en Zerden ; maar inzonderheid opmerkelijk
ten
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ten aauzien van Pruisfen, onder den zwakken , verkwisterw
den en bij geloovigen v R E D E R I K WILLEM 11 zoo wet,
ais den braven, eenvoudigen a R E D E R I Ic W I L L E M III . De
wijsgeerige geest, door RANT ingevoerd, words vooronderfleld hier beflisfend to zijn geweest . Gaarne fchreven wij
deze geheele uitweiding over . Doch, wij moeten ons tot
bet volgende bepalen
n K AN T had der menfchelijke rede palen trachten to fellen ; en dit beperken was een der hoofdpunten, waarop zijn
flelfel zich draaide . Ook onbepaalde, hartelijke lie/de cot at
was good en groot en edel was, wilde hij tot achting be .
koeld hebben . Ziine leer was fren ; zedelijk, doch meer
ontkennende dan flellig. Wanneer men niec fechrs zijnen besten vriend, maar zelfs geheele rijken en faten pier mogt redden ten koste ddner ouwaarheid, zoo was bet ewis even
min, of nog minder geoorloofd,- door de opoffering van ddn
menfchenleven voor de welvaart van toekomfige gefachten
to zorgen ."
Her geheele fuk toont 's mans bekendheid, durven wij
zeggen, met den geest en gang ;.Aer wijsgeerte in Duitschland ; en wij gelooven met hem, dat dozen onder eeu volk
21s de Duitfchers even zeer moeten in aanmerking komen, als
ilaackundige drijfveren of belemmeringen, als bet ongeloof en
de vriiheidsleer van fehoone geesten onder de Franfcien . In
hoe verre zij, echter, hoofdzaak geweest zijn, blijfc, in
ons oog, onbeflist . Eene zekere vis inertiae, een oorkusfen
en faapmiddel leverde zekerlijk dat negative gemakkeliilt op .
In Frankrijk, wordt algemeen erDoch ook meer?
kend, zou de filozofie, bij berere fnancien en een feral be.
iluur, weinig openbaar kwaad hebben aangerigr .
Voorts is, in bet eerfe hoofddeel, allertreffendsc, allerbelangrijkst de overweldiging van Zwitferland . Een waar tafereel der worfteling van volflagen onregt, dat niets ter wereld
onrziet om ten doel to raken, met waarheid . wijsheid en
vaderlandfche deugd, die zelfs vronwen en kinderen bezielt
om den dood boven de fchande to kiezen . Ach ! het kwado
heefc maar al to fchoou fpel, bij mislelding en verdeeling .
Het heeft, tot deze einden, zijne vrienden en helpers in elke
menfchelijke maatCchappij, in ieder menfchelijk hart . En,
even als eertijds Cart,zago, grijpc men naar de wapenen, als
aij
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zij er niet meet zijn ; wangt men den laat(len flrijd, als bet to
mat is .
Doch, waarom treedt ook gij, Gefchiedenis! eerst din op,
om ons de ware gedaante van geveinsde en bedekte algeweldenaars to fchetfen , wanneer wij ons voor hunne flreken niec
meer kunnen wachten? Immers, toen doze zaken gebeurden,
in den jare 5798, waren de jamtnerlijke omwentelingen zetve, in ons vaderland telkens bewerkt, nog Met genoegzaam,
om hot algemeen ten aanzien der Franfchen to verlichten .
Doze omwentelingen vullen, benevens de onderhandelingen
to RaJladt en to Seltz, bet volgende tweede hoofdfluk . Wie
herinnert zich, trouweus, den 22 Januarij en 12 Junij niet?
Derzelver oorfprong en toedragt worden bier, geleidelijk en
du delijk, nit elkander gezet . De Schrijver is, daarbij , zekerlijk geheel op de hand der gematigden . Doch, wie is dit
thans niet, voor zoo verre eigene eer in de zaak Diet betrokken is? De uicdrukking alleen van regering van bet
graauw is welligt wat at to poetisch . Hot was een wonder.
lijke tijd van wilde geestdrifc voor vrijheid aan de eene, en
pijnlijk gevoel van dwang aan de andere zijde ; een tijd,
die anders goede hoofden, in dozen draaitlroom geraakt, deed
duizelen en dweepen, anders regtfchapene en zachte harten
tot onregtvaardige en wreede middelen overllaan . Frankrijk
bedwelmde en cirannifeerde, op hetzelfde oogenbtik, Vorften
en volken . En zij alleen, die, als T A L L .E Y R AND en B v 0NA P A R T E , goede koppen zonder harten hadden, wisten,
bij flor, voordeel uit alle de woelingen to trekken . De ge.
fchiedpen kan bier niet to omzigtig , to gematigd , en bijna to
toegevend zijn jegens at war Jlagtoffer der fchrikkelijke vrij .
beidskoorts is geworden .
De veldtogt near Egypte, de opflanden in Ierland en Belbie beflaau, nevens Frankrijks eigen' inwendigen toelland,
bet derde hoofddeel ; van welke flukken bet eerfte, met bet
alterlaattle in naauw verband , natuurlijk hoogstbelangrijk is ;
fchoon velen, met ons, ook in bet Iezfiche work, tevens
met hot genoemde zamenhangende, ligtelijk veel nieuws, althans vergetens , zullen viuden . In pleats van eigene beoordeeling, °fla bier bet volgende van den Egyptifchen veldtogt : „ De Engelfcben hebben dozen togt, door de Franfcha
regering berjamd .en, nitgevoerd, in een hatelijk en belagchelijk licht zueken voor to flellen . Hot komt ons, echter,
voor,
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voor, (de wijze van uitvoering daargelaten) dat bet Uitvoe .
rend Bewind, in deszelfs vierjarig beflaan, niet ddn ontwerp
gemaakt heeft, hecwelk zoo zeer kon verontfchuldigd, zoo
al niet geregtvaasdigd worden . Volgens de regelen der eeuwige Regtvaardigheid, en zelfs volgens die van het Europefche
Staatsregt vd6r 1772 , was hetzelve zekerlijk niet to verdedigen ; maar dit was ook reeds zoo dikwerF gefchonden, dat
men, in Frankrijk, het beroep daarop bijna belagehelijk keurde. Wanneer, daarentegen, geluk der onderdanen de maatftaf van bet meer of min billijke eener bezitneming is, zoo
bad die van Egypte ge,.vis veel vooruit . Ongelukkiger, dan
zij thans waren, konden de Egyptenaren niet worden ; ver.
plet onder het juk van vierentwintig kleine dwingelanden,
de Bey's, in naatn aan de Porte ondergefcbikt, doch index+
daad oppermagtig, en altijd onderling verdeeld, behalye wan .
veer her op verdrukking des zwaar geplaagden inboorlings
aankwam . Daartoe hielden zii Sooo vreemdelingen (Maine .
loeken), Pit wier midden zij zelf afkomftig zijn moesten ; eene
rooverbende, die, bijna zoo erg als de Tacedemoniers hunne
Heleten, den Egyptenaar als lastvee, zich als de begunilig .
den des Hemels aanzagen, welke zich zonder arbeid, mogten
inesten van bet zweet des landmans en fl :edelings . Zufk een
gedrogtelijk befluur over een der fchoonfle landen des sardrijks, hetwelk ook vaak den Europefchen handelaar kwelde,
riep inderdaad laid om verbetering ; en wanneer men daarop,
na twaalf eeuwen, Europefche kundigheden, Europe/che befchaving in de oude wieg der verlichting kon terugbrengen ;
wanneer men een midde,pnnt van gemeenfchap kon vestiges
tusfchen Europa en Indie, nader en verkieslijker dan de ar.
gelegene Kaap de goede Hoop ; wanneer men de veroverings .
zncht der Britten in Indie zelve door vrees •k on bedctin ;en ;
zoo verdiende eene gemakkelijke bezitneming, die eigenlijk
de Ottomannifche Porte weinig of niet benadeelde, (hair gezag in Egypte bellond toch meer in naam dan in de daad)
gewis den naam van eene der meest in 't groot overlegde,
en voor de menschheid minst uadeelige plans ."
Het volgende hoofdihuk verp aatst ons weer in Europa,
en met name in Italie en Z!vitferland ; welker eerlte, na de
mistukking van de verbindtenis der Mogendheden tegen Franka'ijk, gebeel in gemecnebesten herfmeed wordy, tot dat daar.
na Oostenrijk en Rusland de Republikeinen daar en aan den
Rijn
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Rijn de geduchtfte flagen toebrengen . Dit alles words uit
de omflandigheden verklaard en ontwikkeld, met behoud
flechts van de donkere punten ; terwijl in den loop des verhaals zoodanige belangrijke en fraaije fchetfen -- van de
Lazzaroni's, de Kozakken, S u WAR O w in vergelij king met
NAPOLEON - voorkomen, welke ons telkens in verzoeking brengen, op nieuw aan het overfchrijven to tijgen .
Hoofdft. V . Nieuwe worflelingen . Landing in Noordho.land: zeer belangrijk, ook door grondige aanmerkingen over
den geest des yolks bier, en lien des bewinds in Engeland.
Overal, echter, keert de kans wedr voor de Franfchen . Zie
bier een trek of twee van de vruchten dozes ftrijds : „ De
toeftand van Zwitferland werd door alle deze veldflagen boven alle befchrijving ellendig. Een groot gedeelte der bevolking was omgekomen , velen der overigen gevlugt. Men
vond verdwaalde kinderen bij duizenden, en kudden zonder
meester. De legers moesten or alles brengen, even als in
woestijnen . In her Mutterthal kostte een brood twee dukaten ." Voorts wordt ons de inwendige toefland van Frankrijk
geopend, en, als 't ware, de ladder getoond, die B u O N AP A R T E ftraks in de hoogte voerde ; zoo fchilderachcig als
waar, ten minfle waarfchijnlijk . Wij voelen ons meer en meer
geneigd, om dic work des Heeren VAN x A M P E N onder de
ftukken re rangfchikken, waarop onze natie mag roem dragen .
jammer, dat bier en daar een drukfoutje is ingeflopen .
In h oofdfl. V I worden wij weir in het andere, of eigen.
Jijk flechts andere werelddeelen overgevoerd . De verove•
ringen der Britten in India leveren bier, bij de lieerfchappij
der FranJchen in Europa, mede een belangrijk tafereel. Van
hen zegt de Schrijver : „ Regtvaardiger dan de Franfche
RepubAkeinen, of hun Keizerlijke opvolger, Wren zij niet,
maar zij wisten hun geweld meer door zachtere vormen,
door ontzag voor zeden, taal en volksbegrippen to omfluijeren, en bijna -- zoo onregt immer gewettigd kon worden
to wectigen door geluk en veiiigheid hunner onderhoorigen." Voorcs ziju de vermelde gisfingen omtrent E v o N AP A R T E'S veiligen terugtogt, zoo als dit geheele hoofdftuk,
belangrijk .
Hoofdfi . VII . Geleidelijk en klaar is, thans, bet verhaal
der groote gebeurteuisfen, die Frankrijks ia- en uitwendigen
toe-
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toe wand geheel veranderden, bij de bevordering van n tj o NA.
tot Eerllen Conful .
Hoofdfl. VIII . Vervoig. Vrede van Luneville . Binnenlandfche
zaken van Frankrijk . Oorlog ter zee, - geelt, onder anderen, nieuwe bewijzen van des Schrijvers, web eens betwijfelde, onpartijdigheid omtrent de Engelfchen, daar hij zoo
web derzelver oiwdel gedrag omtrent Gibraltar, en onitrent
de ongelukkigen, door den vijandelijken bevelhebber op Mal
tha heengezoaden, in het regte licht ftelt, als hij, vroeger,
de bedriegelijke flaatkunde der Franfchen, door able tijden
been, doer zien . Ter gelegenheid van bet laattte ., zoo hec
ons bijna toefchijnen, dat VAN It AM P E N oordeelt L O DE W II K
iEN XIV to moeten befchonwen, als de hand gehad hebbende in den moord der gebroeders DE WIT!
Hoofdfl . IX . [let Noordfche verbond ter handhaving van
Eu ;•opa's z eeregten . P A V L's dood. Bijlegging der gefchillen .
Preihninaireu van Londen . Alles, natuurlijk, hoogstbe) <angrijk.
Wij kunnen, echter, den man, bij zijne grondige befchou,,
wingen, niet volgen . Doch treffend is, order anderen, bet
co;atr~st der Wide vreugde to Londen, bij de onverfchilligheid
bier en in Frankrijk, op het gerucbt des vredes . . Bij ons
kwsm , to dezer gelegen'Ieid , bet denkbeeld op, -,hoe deze
en andere verfchijnfelen re rijmen zijn met bet denkbeeld,
door zoo velen voorgeflaan, dat Engeland niet kan beflaan
zonder oorlog . Betreft dit dan, ten minlle, bet eigenlijke
yolk, de groote masfa, wei? Wie moot hieraan niet twijreIen, en dezen twijfel zalig noemen, daar hij alzoo den vrijfien en bloeijendflen der Europefche ftaten, gelijk men veelal
fore-At, met geenen Barbarijfchen roofftaat behoeft to verger jken ?
lloofdft . X . Gebeurtenisfen in Egypte, tot de ontruiming
van hetzelve door de Fianfchen. Vrede van Amiens . Het
ecr .le gedeelte dezer opgaaf is to belangr ;iker, omdat bet
ons den man des gewelds, die thans in Europa zulk eene
fchitterende en misleidende rob fpeelde, alreede juister doet
kenneu . Het laatfte deel vertoont ons, bij den vrede, eenen
helderen hemel, na zoo lange, onophoudelijke en woedende
Ilormen . Doch de weerkenner fchudde dnerbij her hoofd,
als vreesde bij, dat de gistende ilof nog niet had uitgewerkt,
en den orvcrdachren vervolgens met grooter gevaar dreigde .
Helaas! zijne gisfing was al to joist . De bekwaamheden van
P A RT.E

den
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den Hollandfchen vredehandelaar mogten, voor bet oogertblik,
zegepralen -- hij mogt daarvoor, thans, luiden dank inoogfen
~-- wij bezuurden deze groote vreugde, daarna, des to meer .
En zoo, bebben wij dan dit boekdeel , door opgave , gallhaling en tusfchei gezaaide aaumerkingen, eenigzins doen kennen ; tnisfchien, echter, even gebrekkig in den afgebroken
vorm , als in bet grondige der denkbeelden . Voor hen, die
het, alzoo, der moeite niet waardig mogten rekenen, dit
mengelmoes van ooze en des Schrijvers gedaehten na to gaan,
zij hier nog, ten fotte, gezegd, dat wij bet werk van onzen landgenoot met klimmend genoegen lazen, en vooral in
dit deel uitfekende voldoening hebben gevonden . Er heerscht,
meenen wij , eene grondigheid en sevens losheid en naiviteit:
in hetzelve, die ons beurtelings aan It O B E R T S o N en 1I u m z
deden denken . De aardige tafereelen, hier en daar zoo wrsl
aangebragt, en waarvan wij bet een en ander noemden, hel .
deren bet geheel bevallig op . Eu, fchoon de flijl zichzel.
ven gelijk biijft, eenigzins onachtzaam, maar tevens buigzaam en zuiver genoeg om alles uit to drukken, wat 's mans
goede fmaak en warm gevoel telkens aan de hand geven ;
zoo aehten wij, dat dit werk fpoedig onder de klasfieke van
ouzen bodem zal gerangfchikt worden - ja voor alle volken
eene der zuiverfie en aangenaamtle bronnen zal opleveren,
om de hongstbelangrijke historie van onzen tijd, in hare voile
uitge(lrektheid, to leeren kennen . Moge, toeh, den onver.
moeiden Schrijver haast eene plaats in de maatCchappij to
beurt vallen, die hem verheft boven alien gevaar, om, door'
to veel, min volkornen voor de pers to werken! Mogen aijne
veelvuldige kundigheden, door vlijt, oordeel en fmaak geleid,
alle de vruchten dragen, welke een verflandig befluur daarvart
kan vergaren ! W A G E N A A it bleef niet onbeloond . S T U A R 1'
ontving nit 's Konings hand den vereerenden last om diens taak
to vervolgen . Meest alle onze uitilokende mannen, de pert
ter bate van bet publiek voerende, kennen to vreden zijd
met hunnen, achtbaren of onbekrompen, (land . En een V A rN
K A M P E N ging nog onlangs rend om les to geven, of werkte, onbekend , mede nan eene tladscourant, tot hij elude .
lijk . . . . Lector in de Hoogduitfche taal aan Leidens hoogefchool is geworden!
Wij vragen geen verfchooning voor deze aaumerkingen . Ho&dient wel eenigzins to blijken, dat er een vrije drukpers in
Holland beflaat .
IOLKIIZSCE, 1818. NO . Io,
0 g
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Recherches hiftoriques et litteraires fur la langue Celtique,
Gauloife et Tudesque ; par M . J . D E BAST.
(Fervolg en Jlot van bl . 403 .)
1\iet minder belangrijk in zij~ne foort is een Vlaamsch werk
van denzelfden Schrij ver, waarvan wij, bij deze gelegenheid,
inede eenig verflag willen geven . Hetzelve beilaat nit 11 DeeJen in groot 8vo, en doers tot tirel : Illeditatien op den ly
dendeu en iervenden Jefus, uitgefproken in de Kerk van St .
ATicolaes tot Gend, ten tyde van den Fasten in 't jaer 1804,
door M. J . D E B A S T , Canonik der Cathedrale , Pastor van
W . Nicolaes . Tot Gend, by A . B . STEVEN, Boek-drukker
to Ferkooper . leder dezer beide Deelen bevat XVIII medttatien over deze of gene bijzonderheid van het lijden des
Verlosfers, alien zoodanig ingerigt, dat, na eene korte ontvouwing der bijzonderheid, in den tekst vermeld, daaruit
reene zed'eles afgeleid en in het vervolg der meditatie toepas .
felijk on'twikkeld words . Zoo heeft (oin het gezegde door
een enkel voorbeeld op to helderen) de achtfte meditatie tot
tekst Marc . XIV :44 . Den verraeder had bun een teeken gegeeven , zeggeizde : Den :velken ik kusfen zal, dien is 't . Neemt
hem vast en leyd hem voorzigtiglyk weg . De hieruit afgeleide
zedeles is deze : Eenen boozen drift, die bet hert overheerscht,
geleyd den nierrseh tot olio flag van bzryterfpoorigheyd. Hier
loopt bet verbaand tusfchen het verhandelde gedeelce der lijdensgefchiedenis en de zedelijke leering, tot welker voordragt
de redenaar daardit aaihleiding nemt, terftond duidelijk in her
oog . Niet altijd intusfchen doet zich dit verband even ge .
reedelijk voor ; zoo als b . v . in de twaalfde meditatie, tot
tekst hebbende : Sy leydden hem eerst tot Annas, en waarvan
de zed6es op de ydelheyd en vergankelykheyd der wereld be .
trekking heeft . De redenaar weet echter ook in die gevallen
de zedelijke leering reeds bij den aanvang met den tekst eenigermate to verbinden, zoo als blijkt nit de vulgende korte
inleiding tot de laatstgenoemde meditatie : „ Die wilt zien de
„ blydfchap veranderd in droefheyd, de eer in fchande, den
„ lof in finaed, de grootheden in kleynagting, den zege-prael
„ gekeerd in nederlaeg, dat by fyne oogen flae op den ge„ vangen Jefus ." - Voorts kunnen wij de altijd gelijkmatige
in .
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lnrigting dezer meditatien niet beter doen kennen , dan door
,de volgende plaats fait bet voorberigt voor ouze levers of to
fchrijven ., „ Naer een kort begin (exordium) gebruyken wy
• in elks meditatie eene kleyne aenfpraek toc Jehs, hens
• fyne genade affmeekende, om bet deel van fyn lyden, bet„ weak wy zullen aerrraeken, met vrugt to overdenke •n , en
• daeruyt to trekken de zedeles, dewelke wy hebben vast=
• geflelt to zullen vaorhouden . Dus . we&ende wat flof of
„ zal verhandelt worded, zyn de Aenhoorders of Ledzers be,, ter bereyd , om alles gemakkelyker en dieper in hun gehetty, gen in to drukken . Wy hebben dezze meditatien ingetigt
• by wyze van faemenfpraek tusfchen den He'yland Jefus eh
~, de Ziel, om door bet beantwo6rden der vraegen, opwerp• felen en veri'chooningeu, de waerheyd in eenen helderen
• dag to fleilen, en den zondaer duydelyker van fyne doo• liugen en misdaeden ce . overtuygen . Daerom gebruyken
• wy altoos, de ziel aenfpredkende, den tweeden perjoon in
• fsngulari . Hiercoe zyn wy ook aengepord geweest do6t
„ een loffelyk gebruyk, hetwelk eertyds wierd gepledgen in
• eenige feden van Vrankryk, en nu nog heerscht in vet• fcheyde oorden in Duytsland, alwaer in zommige kerken
• twee predikanten geplaetsc zyn refit -, over elkanderen, den
eenen vraegende en opwerpende, den anderen beantwo6r• dende ; waer door men kragtiglyker de aendagt der aen• hoorders opwekt ." Dit weiuige zij onitrent den vorm en
aanleg dezer meditatien genoeg, daar bet ous oogmerk min .
der is , dezelve als een werk van godsdieullige leering en
ilichting, of als proeven van geestelijke welfprekendheid, aau
to kondigeA en to beoordeeleu, dau wel -om die als voorbeel+
den van een` zuiveren en befchaafden Vlaamfcheu profallijl
aan ooze lezeren bekend to maken . Wij onthouden ons derhalve van alle aanm.erkingen zoo omtr'ent den vorm als in,
bond, ten aanzien van den laatflen ons vergenoegende mdt
de verklaring, dat overal gene zuivere zedekunde en beginl'elen van echte gods dienfligheid gepredikt worden, zoodat niet
ligt iemand, die in bet lezen van goede leerredenen fma*
vindt, deze flukken zonder genoegen en 4liehting zal door$
biaderen.
Wat dan meer bijzonder hen vaoriranic oogpmit aaugaat,,
waaruit wij deze meditatien aan ouze lezers wilden voarflet=
len, dezelve zijn nit dat crcrgpurrt hoogst merkwa4rdig, vod!
t(JO
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zoo verre daaruit, volgens getuigenis van deskundigen, de
tegenwoordige Vlaamfche caal en de daarin aangenomene ber
fchaafde profaflijl in derzelver voile zuiverheid kunnen gekend worden . Ook verklaart de Schrijver zeif in jijp voorberigt, zich van eene regelmaetige Vlaemfche tael bedient to
hebben, om dit edel zielvoedfel, wel bereyd, in eenen zuyveren
toeJlel op to disfchen . Wij hechten aan die getuigenis en verklaring to meer geloof, omdat de Heer DE BAST, blijken

zijn to voren aangekondigd werk, buiten twijfel tot de ge .
leerdfle taalkenners in de zuidelijke provincien behoort, en wij
nog geen opflel in de Vlaamfche taal onder bet oog kregen,
waarin wij zoo groote overeenkomst met de echt Nederlandfche aantroffen . De Vlaamfche tongval doer zich daarin voor,
als, wel is waar, in fommige opzigten minder befchaafd, dan
de aangenomene fchrijffaal in de noordelijke provincien des
rijks, en zoo in fpelling als andere grammaticale bijzondcrheden en regelen, met name ook in de woordfchikking, van dezelve afwijkende ; maar wij zien nogtans duidel}jk, dat de
Vlamingers hunne taal in geenen, deele verwaarloosden, en
voor de inflandhouding van haren rijkdom en hare wezenlijklle eigenf'chappen zorg droegen . Het geral der basterdwoor .
den is niec noemenswaardig ; de geflachten der zelfflandige
naamwoorden vinden wij doorgaans zorgvuldig bewaard ; de
fpelling, hoezeer ook in vele opzigten van de onze verfchillende en, naar wij meeuen, minder befchaafd, echter flier geheel weifelende, maar aan zekere regelen verbonden ; den eigenen card onzet woordvorming doorgaans in acht genomen ;
met ~dsn woord, wij erkennen daarin gereedelijk, war bet
wezenlijkfle aangaat , dezelfde taal , als waarvan *wij ons bedienen . De meeste afwijking, pier flechts van ons gebruik ,
naar ook, zoo wij ons niet gebeel bedriegen, van her eigenaardige der Nederlandfche taal, vertoont zich in de woordfchikking, welke to veel naar die der Franfche is ingerigt .
Het zal, vertrouwen wij, onzen lezeren niet onaangenaam
zijn, dat wij de voorgeflelde bijzonderheden door eenige
voorbeelden nader voor hen in bet licht ftelleu .
Wat dan vooreerst de fpelling aangaat, wij vinden bet uitheemfche letterteeken y doorgaans gebruikt, niet enkel om,
gelijk vooral in de vijftiende en zestiende eeuw in zwang
raakte, de plaats der enkele i, of in den tweeklank ei, of in
lettergrepen niet op eenen medeklinker fluitende, waar de
ou .
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nude en oorfpronltelijke uitfpraak de large i deed hooren,
maar ook om die der dubbele i in lettergrepen to vervangen,
welke, uit hoofde van hare fluiting op eenen medeklinker,
volgens diezelfde uitfpraak, de verdubbeling diet vokaal vereischten, en waarin men zich reeds vroeg en tlandvastig van
bet onder ors algemeen aangenomene letterteeken ij bediende .
Ook de verlenging van a en u door achtervoeging der e
fchijnt, naar uitwijzing van dit werk, tot de eigenfchappen
der Vlaamfche fpelling to behooren . Desgelijks ontmoeten
wij daarin eene meet algemeene verdubbeling der vokaal tot
aanwijzing van den langen klank, dan federt eenige jaren bij
ors in gebruilt is ; waardoor dan ook de onderfcheiding der
hard- en zacht-lange e en o minder duidelijk in bet oog
loopt, dan bij de fpelling, welke onder ors is aangenotneu .
Dat echter die onderfcheiding, op een wezenlijk en in Vlaanderen evenzeer als ergens elders hoorbaar verfchil van klank
berustende, aldaar in de fpelling niet geheel verwaarloosd
wordt, blijkt nit de plaatiing van een ftreepje boven de tweede a of 6 in verfcheidene woorden, en wel ('t geen velen
met ors vreemd zal voorkomen) in zulke, die den zachtlangen klank der genoemde vokalen doen hooren . Dus b . v.
vinden wij ledven, vo6r, met eon ilreepje boven de tweede
e en o, maar integendeel leeren, oogwit, zonder een dergelijk teeken gefchreven . - De z komt, als de zachte letter,
meermalen voor in woorden, waar Wij dezelve mede gebruiken, als zoet, zorg, zijn, werkwoord ; maar in zij, zijne
enz ., die volgens once uitfpraak, welke wij meenen dat de
gemeenlandjche beeten mag', insgelijks zacht klinken, words
beftendig de s gebruikt . -- Van de ch vindt men, waar de
fcherpere klank gehoord words, zelden gebruik gemaakr,
maar daarvoor meestal g gefpeld , als agter, dogter, dugten,
zugten ; alleen wordt bet telwoord acht met ch gefchreven,
gelijk dezelve mede in vereeniging met de s, beide als begin- en iluitietter, en in zich en liclaaem voorkomt. - .- Als
eene afwijking van de gewone en van ouds gebruikelijke fpelling verdient ook nog met een woord to worden opgemerkt
bet fchrijven van vreede, vraeck, gevrongen, vroeging voor
ureede, wraak, gewrongen, wroeging .

Ook in andere gramaticale bijzonderheden doet zich eene
grootere of kleinere afwijking van onder ors aangenomene regelen en vormen, of ook eenige onregelmatigheid voor . Zoo
G g 3
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vinden wij nog dikwerf verouderde vormen in gebruik, b . v.
bet ongelijkvloeijend deelwoord geplegen voor gepleegd. Elders
ontmoeten wij• wykte voor week van wijken, beweegd voor
bewogen, welk laatfte, blijkens de voorbeelden, daarvan door
n U Y D E C O P E R in zij ne Proeve van Taal- en Dichtkunde,
I[te D . bl . 273-278, bijgebragt, to voren niet ongemeen
was . - Ook in verfcheidene, met voorzetfels zamengeltelde
werkwoorden worden die voorzetfels onaffcheidbaar gebruikt,
waar zij, bif ons, altijd fcheidliaar voorkomen . Zoo vinden
wij b . v . aenbeden voor aangebeden, aenfogt voor aange.
zocht, aenhoord voor aangehoord, aenzien dit voor zie dit
aan. I#et laaticgenoemde voorbeeld vertoont ons nog eerie
andere afwijking in de achtervoeging der n, welke wij mede
in den eerften perfoon der aanto©nende of bijvoegende wijze
in bet enkelvoud aantreffen, als ik zien, ik flaen, ik nisdoen . - Het gebruik verder van dan achter den vergrooten .
den trap is, blijkens dit werk, den Viamingers niet vreemd,
maar echter niet zoo ftandvastig bij hen aangenomen, of wij
vinden daarvoor ook meermalen als gefchreven . - Dan onder
alle grammaticale afwijhingen is er geene, welke den NoordNederlander fterker moet in bet oog loopen, dan bet voegen
der n achter de lidwoorden, bijvoegelijke naamwoorden en
betrekkefjke voornaamwoorden, bij derzelver vereeniging met
of betrekking tot ten zelfftandig naamwoord van bet marine .
lijke geflaeht, hetzij dit in den eerfcen of in den vierden
naamval roorkome . Wij zullen een poor voorbeelden tot opheldering bijbrengen . Op bl . IX van bet voorberigt noemt
de Heer D E B A ST cenige fchrijvers, ulc welke hij iets ont .
bend heeft, en onder deze ook A N T O NI S TE N-, en last
daarop volgen : ,, welken laetflen onder de goede Vlaemfche
„ predikanten, die in onze tael zeer zeidzaem zijn, volgens
,, mijn oordeel, verre den uytmuntendfken is ." En terfcond
in den aanvang van bet werk zelve, bi . 13 en 14, lezen wij
„ Terwijl den Vader uyt bet hoogfte der Iremelen bet teeken
„ geeft tot den ftrijd , maekc den Zalignlaeker zich bereyd
„ tot fyne zwaere ondernedmingen ." -- De ftandvastigheid,
waarmede wij de bedoelde achtervoeging bet geheele werk
door ontmoeten, bewijst duidelijk, dot bet in de Vlaamfche
r,-,a1 als rcgel is aangenomen, dot de n niet bet kenmerk is
van zekeren naamval, maar van bet mannelijk geflacht der
zeifftanuige naamwoorden in bet enl ;elvoud . De Vlamingers
kun-
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kunnen z ek .e r tot verdediging van dezen regel vele voorbeelden uit de oudheid, vooral nit de zestiende en zeventiende
eeuw, bijbrengen ; maar wij houden bet nogtans daarvoor,
dat die regel met bet Nederlandfche taaleigen ftrijdig is, en
nan een irtgeflopen misbruik zijnen oorfprong to danken heeft .
Doch bet mou ons to verve leiden ; indien wij dic breeder
uiteenzetten en door voldoende bewijzen ftaven wilden . Liever gaan wij over, om onze lezers nog opmerkzaam to ma .
ken op de of Vijkingen van bet eigenaardige der Nederlandfche woordvoeging, welke, door eene to groote fchikking
naar bet Franfche taaleigen, blijkens dit werk, in de Vlaamfche tail zijn doorgedrongen . Ziet bier eenige voorbeelden
uit vele ter bevestiging van bet gezegde .
Op hi, i¢5 van bet Ifte Deel zegt de Scbrijver, naar z ij.
n e gewoonte de mediteerende Ziel aanfprekende, tot dezelve,
under anderen, bet volgende : „ Onder zoo menige vremde
• zonden, met dewelke gy u hebt befrnet, uwen lasteremden
• mond heeft gefcheurt de faem van uwen evenmensch" voor : heeft uw lasterende mond enz ., en een weinig verder
op dezelfde bladzijde lezen wij : ,, Uwe dertelheden, dewel ,
„ ke zoo in uwe kleeding, als in 'uw gedrag uytfeheenen,
• hebben ontfleeken bet vuer van onkuyvere lusten in de teere
• herten der eenvoudige" enz . voor : hebben bet vuur van
anzuivere lusten antfleken enz . - Ben ander voorbeeld doet
zich voor in de volgende woorden op bl . 2911 : „ Den oogen„ blik , die ziet vloeyen haere eem fle traenen, ziet de~ze ook
„ afgedroogt worden door de beloofte van den Verlosfer"voor : die hare eerfle tranen ziet vloeijen . - Geheel Fransch
is mede de volgende woordfchikking en wijze van uitdrukking op bl . 375 en 376 : „ Met blindheyd geflaegen, alle fy• ne gepeyzen en ontwerpen waeren doolingen ; flaef der zin„ nen, fyn verftand was uytgedoofd, en by had zich gelyk
• gemaekt aen de redelooze dieren . " - Hetzelfde geldt otutrent hetgeen wij lezen op bl . 30 van bet Ilde Deel : „ dat
„ bet is eene waerheyd, dat God magtig is uyt fteenen Abra„ ham kinderen to verwekken, word heden bevestigt" enz,
voor : dat bet eene waarheid is. \Vat eindelijk bet gebru :k
zelve der woorde3. en hunne beteekenis aangaat, men vindt
ook in dezen genoegzame overeenkomst, om de Viaamfc'hie
taal voor dezelfde inet de Hollandfche to erkennen, mast to
gelijk zoo veel verfchil, dat men den invloed dot langdurige
G 9 4
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affcheiding der zuidelijke en noordelijke gewesren van Neder .
land daarin rnede duidelijk ontwaar words . Van daar dat de
Vlaamfche taal in dit opzigt zich veel nader gehouden heeft
van die, welke in bet begin der zeventiende eeuw in zwang
was, dan de Hollandfche of Noord-Nederlandfche . Blijken
biervan draagt onder anderen bet gebruik van her woord ge.
weerdigen voor her bij ons gehruikelijke verwaardigen ; van
bewaarheden in den zin van bevestigen, verzekeren, welk
woord bij H o O F T en andere fchrijvers der zeventiende eeuw
meermalen voorkomt ; van de uitdrnkkingen liever hebben voor
liever willen, zich lets latex voorflaan voor lets meenen en
verfcheidene andere, insgelijks bij fchrijvers der zeventiende
eeuw niet ongemeen, Ook treft men in dit werk een aantal
woorden aan, welke, hoezeer ook voor de Noord-Nederlan.
tiers niet onverflaanbaar, echter in hunne ooren vreeind moeten klinken, als eigendom voor eigenfchap, flagto eren, alt
bedrijvend werkwoord gebruikt, koorden voor met koorden
binden, opwerpen voor tegenwerpen, onderblijven voor achterblijven, her adjectivum zondarig, vervelgens voor gevolgelijk
en vele andere,
Ten beflaite van dit verflag zal her, vertrouw ik, den lezeren pier onaangenaam €4u, dat ik bier nog eene meet uitvoerige proeve van den fill en fchrijfrrant, in dit werk
heerfchende, Nat volgen . Ik kieze daartoe een gedeelte van
de zesde meditatie uit her Ille Deel, over Matth . XXVI :45 :
Ziet de uer is gekomen , dat den Zoon des menfchen in de
handen der zondaeren zal gelevert worden, waarvan de zede.
les op de dood betrekking heeft . Ziet hier de bedoelde plaats,
en daarin een bewijs, dat de redenaar zich, waar dit pas
geeft, tot den toon der welfprekendheid weet ce verheffen .
„ Myne ziel, hoe zyt gy verblind? Ziet gy niet de af„ beelding van de dood in alles, hetwelk u omringt? In de
• aerde, dewelke, als gy haer betreed, haeren fehoot fchynt
• to opengn, om u in dezelve to begraeven? In de graf„ plaetfen, dewelke u vermaenen, dat gy flof der aerde zyr,
• dat alles eenen rook en ydelheyd is, dat gy van alle uwe
„ grootheden alleenelyk zuic agterlaecen eenen uaem, die niet
„ zal gefchreeven zyn als op d' asfche van uw graf, dat er
„ op de wereld niets geftaedig is, als eene geflaedige wisfel,, valligheyd van alle fcheplelen ? Ziet gy niet de afbeelding
„ van de dood in uw eygen lichaem zeif, hetwelk gy under„ vied
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• vind dagelyks to verzwakken , wiens geesten gy gevoelt to
„ bezwyken, onderworpen aen geduerige verauderingen en
„ kwellingen, voorteekenen van de dood? Leert u niet de
„ ondervinding, dat 'er niemand vry is den laetften tot der
„ natuer to moeten betaelen? De gedenk-fchriften, dewelke
• verhaelen de daeden van zoo vedie duyzende, die in de
„ voorgaende eeuwen geledfc hebben, eyndigen fy niet met
• to zeggen, dat zy attemael geftorven zyn? Wat zyn ge .
• worden zoo veele magtige ryken, welkers gedagtenis door
• de gefchied-boeken onder de menfchen word bewaert?
• Wat zyn geworden de volkeren, dewelke dezelve bewoon• den, en de keyzers en koningen, dewelke daer het opper .
„ gezag voerden? Wat zyn geworden die berugte ryken van
„ Asfyrian, van Babylonian, van de Meden en Perzen, van
• Macedonian? Wat zyn geworden zoo veele a1-oude yolks„ regedringen, dewelke door haer wys beleyd fcheenen eeu„ wig to zullen ftaen? Wat z1jn geworden d' eerzugtige Ro• meynen, die door hun gezag en door het geweld der wae• penen de geheele aerde deeden zidderen en onder hunne
• dwingelandy verzugten? Dedze ryken zyn verdwednen, de
• volkeren zyn geftorven met de keyzers, koningen en op .
• per-beftierders die over hun heerschten? Wac zyn gewor• den zoo veele menfchen, die gy bebt geltent, en die zoo
• veele ampten op het tooneel der wereld hebben bekleed?
• Sy zyn geftorven, gy hebt den eenen vodr, en den ande .
• ren naer zien fcheyden uyt dedze wereld, en gy zult wet
„ haest hetzeive lot ondergaen . Ecce quam nihil est homo,
• ziet den Wet van den mensch . Het is dan to vergedfs,
„ dat men zoud willen opwerpen het oneyndig ouderfcheyd,
• hetwelk de misleydende wereld zoud willen ftellen tuslchen
„ de ryke en tusfchen de andere ftervelingen . De ouverbid.
• delyke dood fpaert niemand, fy werpt alies ter seder, fy
• verwoest alles, fy maekc alles gelyk . De blinkende ryks .
• ftaffen der magtigfte keyzers en koningen zyn by liner niers
„ meer als de knellende ketenen der verworpenfle flaeven .
• Ja, fy ontfiet nog de verheventheyd der groote, nog de
• welfpredkendheyd der redenaers . De rykdommen konnen
• haer niet omkoopen, nog de wellusten liner veriokken ; nog
• klagten , nog fmeekingen, nog traenen konnen haer tot deer• nis verwekken ."
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De Veldjlag bij Taterloo en Dichtproeven, door V I N C E N T
L o o S J E s . Te Haarlem, bij A . Loosjes, Pz . 1817. In
gr. 8vo . hI en 135 Bl. f z-8- :

De veldfiag bij Waterloo,

de grootfte gebeurtenis der nieuwere tijden, bet keerpunt van yolks- en despotendwhigelan .
dij, bet begin (zoo wij bopen) eener nieuwe, betere orde
van zaken, waarin flaatkunde niet meer tegen geregtigheid,
vrijheid niet meer tegen orde, noch ondergefchiktheid tegen
de regten des burgers zal kampen, de zegevierende worfte .
ling van bet rijk des lichts tegen dat der duisternis, die in
Unen dag voor Europa de fchaude van twintig jaren heeft
uitgewiscbt, bet fchoone tegenbeeld van Cbeeronea, Pharfalie, Philippi, Fleurus en 4usterlitz, - dezen wilde de Heer
VINCENT L O O S J E S
bezingen . Den heerlijk onderwerp
gewis voor den Dichter, waarin hij, zoo ooit, zich op de
vleugelen van gevoell en verbeelding tot de benijdenswaardigfte hoogce kan verheffen, en niet llechts de dierbaarile belangen der menschheid omvatten, maar ook, zoo ver bet
den flerveling gegeven is, een klein gedeelte van den fluijer
kan opligten, die de wegen Gods voor de menfchen verbergt. Deze flrijd toch was meer, dan eene gewone men .
fchenflogting voor Vorften door Vorften . En nogtans bet
was eene flagting, wier wederga de lange lijst van nloordtooneelen naauwelijks immer vertooud heeft, aangevuurd door
alle hartstogten, die de menfchelijke borst doen gloeijen,
belangrijk door kanswisfelingen, door onverwachte uitkomften, fchilderachtig zelfs in bet eenvoudig verllag des Pruis .
fifchen Veldheers, bijna dichterlijk in bet verhaal onzes Ge .
fchiedfchrijvers . Nog eens : welk een ouderwerp voor den
Dichter!
Uit zoo vele oogpunten, die alien ineenfinelten in bet
groote denkbeeld : Dit heeft God gedaan, en hot is een won .
der in onze oogen, --- kan men dezen veldflag befchouwen .
De Fleer L o o s J E s heeft verkozen, zich tot bet bloot
gefchiedkundige to bepalen, en den Hiscoriefchrijver op
den voet re volgen . Hij gevoelt zelf, (zie zijue voorrede) dic wat to veel gedaan to hebben . Inderdaad, bet
fmart ous, dat wij deze eerfre proeve van den zoos eens
mans,
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spans, die ware verdienaen omtrent onzen Zangberg heeft,
niet gunflig kunnen beoordeelen . Niec flechts is er genoegzaam geheel geese vinding in bet fluk, maar, bet ddnige, 't
welk dat gebrek - hoezeer nog flanuwelijk - zou kunnea
vergoeden, de dickterlijke uitdrukking, bet os magna foni.
turum, 't geen bier, zoo imnier, to pas kwam, ook deze
misfen wij bier bijkans geheel . Op vele, zeer vele plaatfen
is bet proza , zwakker dan S C BELT E At A'S tafereel , 't went
flechts Cefcbiedenis is . Men vergelijke t
LoosiEs, bi .

2$ .

Bet Leger mist zijn hoofd, en, met verhaaste fchreden,
Rept, wie nog viieden kan, in ailerij i de leden ;
Angst dringt hen op elkaar, men -cent nock band noch tucht,
En zoekt het lUfsbehoud in een verwarde vlugt .
Dra words de flraatweg to eng voor dezen vloed van Ineafchen,
Die, wijl zij hunnen Vorst, hun lot . zich zely' verwenfchen,
Wiji kille doodfchrik 't fel beklemd gemoed beflormt,
Met paarden, krijgstuig en gefchut eeu bajert vormt .
Te laat! bet flrafzwaard blinkt in 's overwinnaars handen,
De wraak is in zijn oog vol hevigheid aan 't branden :
Zij volgt hen op den voet, zij achterhaalt hen reeds,
En koelt een' lust, getergd door twintig jaren leeds .
't Vereende Beer rnkt voort ; bet kept geen hinderpalen ;
't Herkrijgt verloren kracht bij 't roemrijkst zegepralen ;
Bet nadert vol gejuich, dat rijst uit 'sharten grond,
De Laudhoef, prijkend met den naam van 't Schoon Verbond.
SCIIELTEAIA,

„
„
„
„
•
•
»
„
•
•

bl . 177 .

„ Nu zakte der Frrinfchen hevigheid zoo log, als zij eerst
luchtig fcheen ; de aftogt veranderde in eene vlugt ; bet
leger ont-bond zich, en alles geleek aan cenen doorbrek .en .
den vloed . De kanonniers verlaten de flukken ; de paarden
worden afgefneden van de karren, en elk redt zich op bet
beste, zonder om to zien, wat of wien men vertreedr .
Het ijlen dikt den drang : elk dringt naar den flraatweg,
en bier words alles opgeftapeld ; wagens, gefchut, psarden
en nienfchen, -- Deze hoop wordt gevolgd van woedende
overwinnaars ; gees kogel mist ; geen flag wordt afgewend ;
wat volt, is dood ; de flapels lijken op Hougournont worden
,, met
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„ met

nieuwe vermeerderd, en daar de krachten des overwinnaars op her punt zijn van to bezwijken, gevoelt elk
zich als met een nieuw ]even geflerkt . Nu is er ook
flechts ddn gevoel : voorheen was bet zucht voor zelfbebond ; nu is bet flraf en wraak op de Fran/chen ."
Wie is hier Dichter? wie Prozafchrijver? Bij den een' is
bet individudle fchildering, bij den ander' algemeene befchrijving . En waariijk, bij bet onmiddellijk volgende, vooral bij
S c x E L T E M A's tafereel van bet flagveid, (bl . 183) zou de
Heer L o o s J E s niet winnen .
De Lezer geloove niet, dat wij met opzet eerie der zwakile plaatfen des gedichts hebben uitgekozen . Het geheele
iluk is op then toon, naauwelijks hoog geftoeg voor bet leerdicht . Daarenboven bezic bet niet eens de verdienlle van
eenen F E i T A M A Cum fuis, - de verdienfle der vloeibaarheid .
Vele verzen zijn hard ; en wij moeten een gebrek doen opmerken, hetwelk echter de Heer LoosJEs ook met andere,
in ons oog grootere, Dichters gemeen heeft, de tegen elkander horting der t en d, zoo als bl. t . reg . i .
„
„
„
„

Der Vaadren heldendeugd, die nijd noch wrok durft doemen .
Reg . 4 .
Zij de aangenaamfle pligt voor 't dankbaar Nagejlacht.
Waarlijk 1 wij voor ons zouden liever de ei op de ij
rijmd zien, dan deze botfing van harde medeklinkers .
Hoe duister is, bl . 9. reg. 5 . van onderen :

gN

Dat monfler rukt op eens de mom, die niets mogt baten,
Van zijn' hebloeden mull ; en Nedrlands vrije Staten,
Dien aangeliibden grand van 't Franfehe rijksgebied,
Wenscht zijne klaauw terug, of dat die keer in 't Wet.
Een leeuw- of tijgerklaauw vlamt wel op wild , maar niec
op aardkluiten !
Beide eigenfchappen, hardheid en duisterheid vereenigc
bl . 2 . vs . 13 .
De Vierfprong, hoe betwist, wijl immer 't noodtij How.
De
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De Diehter wilde san onze Nederlandfche, zoo miskende,
helden regt doen . Dit is goed en loffelijk : maar waarom
moest dit gefchieden door een' ongepasten fteek onder water
op de Pruifen? (Bl. Io . reg. 9, io .) Zij weken, ja ; maar
duizenden en tienduizenden dooden getuigden, hoe zij vochten. Ons kwamen de Engelfchen ook to huip .
Zeus eene grove taalfout heeft ons getroffen .- (111 . II . reg..
6 van ond.) ,, door wie, waar word' bexweken ." Bezwijken
A een onzijdig, en heeft dus geen lijdeljk werkwoord . Anders is deze fchildering der uitwerking van n R u N s w IJ K'S
dood op zijne helden nog eene der heste plaatfen van bet
gedicht. Slechts merken wij aan, dat een held , die voor over.
magt wijkt, al wijkt hij als XENOPIION, MOREAU of
B R U N S W I j R- O E L S (namelljk in i 8oo) , toch niet gezegd
kan worden to flaan gelijk een ceder .
Dan, genoeg ; wi<j willen liefst geene aanmerkingen meer
maken, noch bij BLUCHER'S proza-aanfpraak tot WELLINGTON vertoeven, wien, to madden van bet vuur des
gevechts, terwiji zijn hart hoog klopte door de zege, de
Dichter in den mond legs : ontJleek vrij legervuren . Wij
gaan tot een ander onderwerp over.
De goede Genius van den Heer L o o s J E s gaf hem in, otn:
acbter dezen VeldJlag van Waterloo ook andere Dichtproeven
to leveren . En waarlijk, hierin is hij ten deele gelukkiger
geflaagd . Her losfe, kunitelooze, grappige kleedt hem beter .
En, fchoon hij nog wel geen A N A C R E O N is, durven wij
hem toch gerust aanraden, met dezen voortaan de helden
vaarwel to zeggen , want H E R C U L E S en de 4triden willen
van hem niet bezongen ziju . In de allegorifche vertelling en
zedeprint count hij daarentegen meest nit . Dus ziju b . v.
De groote Mast en De flechte Pond, twee verhalen, regt aanvallig en gepast, en De Dronkaard, zedeprint in den trant

van H U i o E N s, eene allergelukkigile navolging van dien in.
derdaad oorfpronkelijken trant . Wij doen onzen Lezeren met
de mededeeling gewis vermaak. (Men bedenke, dat her op .
gegevene eihdrijmen zijn .)
Hij is een almansdweil ; een zoeker van den dood ;
Eeu voile maan bij dag ; bij kan en glazen groot ;
Een flraat-komeet ; een held, die noolt den moed laat zakken ;
Een levend wijnvat ; zwaar beladen, zonder pakken ;
Een
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Een handlaar op Schiedam ; een wandlaar zonder doel ;
Steeds dorfiig als een eend, voor i1 wat droog is koel ;
Een fnoek bij tijd en wijl , die in den wijn wit (even ;
Bejaard cen fchuddebol, wiens ttramme leden beven ;
Zijn hemel is de kroeg, een leege flesch zijn bet ;
In alles even traag, fchijnt hij in alles fuel ;
Een priktol voor de jeugd ; karbonkels zijn zijue oogen ;
En fchoon hij kletst in 't fop, nag vreest hij voor 't verdroogen ;
Eeu fleen des aaafloots voor arbeidzaamheid en vlijt ;
Een koning, die zijn kracht aan loutre besfen wijdc ;
Een ridder met kortjan, beroemd in 't bekken fnijden,
Die meest zich zelven firaft, door andren to knstijden ;
Een zeug in menlcheufchijn, mar na zijn' dood min goed ;
Een wentelaar in flijk, befproeid met Bacchus bloed ;
Een kreuple danfer bij her kliuken van de fbaren ,
Die in de kroeg logeert, om eigen haard to fpareu ;
Een wag,_elende paal in kaats . en kollefbaan ;
Ben Reeds laverend (chip, nooit vreezend voor vergaan ;
Een dier, dat zich in 't vuur, war tijd of fmart moog' leereu,
Een' falamander waant, maar eindlijk zal verteren .
Daarentegen is bet vertelfel : Z der Vogel zingt, zoo als hij
gebekt is, flaauw, zal door vele Lezers niet begrepen worden, en is, als ze 't uitvinden, der moeite niet waard . De twee Bloemen bevat niets dan algemeene waarheden, on .
der een beeld, dat wat al to veel reeds gebruikt is . - Het
Leven is een droom, draagt een afgezaagd, dock valsch denkbeeld voor . - De vertaling van tt 0 T Z E B U E's Gezelfchapslied
is wat flijf ; dock dePar•odie vergoedt dit, en doet des Dichters verfland en hart eere aan . - Het Drinklied doet on&
haast berouw hebben over onze boven geplaatfle vergelijking
met ANACREON .
Zie daar this zoo wet goed als flecht bij elkander, zoo
als doorgaans op de wereld 1 Naar welke zijde de evehaar
overhelle, zal de Lezer nu wet zelf opmaken . Indien wij
den Heere L o o s J E s een' goedeil mad mogten geven, zou
bet deze zijn : bet talent voor de losfe dukjes in de Poezij,
vooral voor bet fatirieke, hetgeen hij waarlijk bezic, bij uitfluiting van andere , hoogere genres , to befchaven en to voImaken ; hij zou ons dan waarfchijnlijk eenmaal op een' (in
alle opzigten) min gernengden bundel kunuen ouchalen .
Lotri-
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Louize aan Elize, of zusterlijke Raad aan Meisjes en Arouwen . Naar bet Hoogduitseh. Te Groningen, bij J . Rome.
lingh . 1817 . In hl . 8vo . 115 Bl . f : .15- :
.lien zeer goed boekje, hetwelk een goed Ineisje gaarne en
met wezenlijk nut lezen zal . Het bevat brieven van eene
nude moederlijke vriendin aan een veertienjarig meisje, tot
Naar huwelijk, ja tot dot zij reeds moeder was . Het vele
goede words op een' goeden toon gezegd ; en gelukkig bet
Ineisje, wie zulk eene moederlijke vriendin dot alles zegt met
deelneming en hartelijkheid , en dot laet met deelneming en
hartelijkheid hooren will De Schrijfller, die dic werkje aan
hare achttienjarige vriendinnen opdraagc, fchreef alleen voor
achtingwaardige ; de ijdele Iigtzinnige , de reeds nagenoeg verdorvene, nerve de moeite niet, bet boekje in to zien ; aan de
zoodanige zal bet zoo min vermaak geven, als verbetering
werken. Maar bet goede meisje is her welkom, en geefc bet
flof tot nadenken . Het is niet geheel eigene vinding ; veel,
zegt bet voorberigt, is ontleend uit menig goed boek ; en
dit is ook goed, want hier vooral zou bet nieuwe bet oude
niet verbeteren . Her fpreekt van zelve, door bet boekie zoo
heel veel bevat, dot al bet ware en goede hier niet uitvoerig beredeneerd, noch door voorbeelden kan opgehelderd
zijn . Dan, onze meisjes en jonge vrouwen behoeven ook
zoo heel veel niet to lezen ; en een goed Ineisje heeft in haar
hart een' zoo goeden fchat, dot haar enkele weaken genoeg
zijn . Wij kunnen dit werkje alzoo van goede harte aanprijzen.

Nieulve Verhalen voor de Jeugd, ter verming van bet zedelijk
gevoel, naar bet Engelseh van M A R I A E D G E W 0 It T H en
bet Hoogduitsch van E R N s T H oL D . Met Platen . Te Rotterdain, bif J . Hendrikfen. (Zonder faargetal.) In kl. 8vo .
166B1.f : .13- :
De firaf, die op de luiheid en bet ledigloopen zeer natuurlijk
volgt, henevens de rijke zegen, die de arbeidzaainheid beloont, worden in bet eerlle verhaal met fprekende kleuren
gefehetsr . Het tweede, getiteld : bet verjaardagsgefchenk,
heeft
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heefc een vol[lrekt bedorven humeurtje, van een jong, annzienlijk meisje, ter hoofdperfoon . Het derde : de armbanden,
fcbecst de bekeerlng van een onbezonnen , driftig en eerzuchtig meisje, in een vrouwelijk opvoedingsinftituut ; en bet vierde : de appelbootn , is de historie van eene verleiding cot appeldieverij in eene jongensfchool .
Wij moeten de onnatuurlijkheid en gemeenheid laken, die,
de eerfte over 't algemeen, de Iaatfte hier en daar, in deze
verhalen heersehc . De bonding der onderfcheidene kinderen
is excentriek, en de verhalen hebben niets vloeijends : Het
eerfte is bet beste ; maar de koele, verachtende Loon, waarop
in den aanvang van bet tweede eene moeder met haar dochtertje over verjaardagen, gelijk de vader over een verjaargefchenk aan nichtje, fpreekt, is noch de bij kinderen to pas
komende, noch menfchelijke. De bizarre wijze, waarop Mathilde haar humeurtje openbaart, zal wel in de kinderwereld
nooit vertoond ziju, zoo min als bet dienstboden-verhoor is
de zaal, waar een aanzienlijk gezelfchap vergaderd is, in een
facfoenlijk huis. - In bet derde verhaal zien wij wel opborrelingen van een beter gevoel bij haar, die, als bekeerde,
eene der hoofdperfonen is ; maar geene ware verandering van
hart, waartoe het middel door de Inflitutrice ooh flecht gekozen is . - In bet laatfte verhaal duwt een ondermeester
eenen leerling maar zonder omtlag in 't zwarte gat ; beveelt
den anderen morgen, nadat de kinderen knielend gebeden hadden en weder opgerezen waren, met op de tafel to flaan,
ililte ; valt woedend op een' der jongens aan, then hij onbarmhartig ilaan wil, en flaat op het plaatje, naaat den met
de roede gereedtlaanden Inftituteur Oswald, met welgevallen
zijn fnuifje to nemen .
Wij kunnen van dit boekje, waarin de verkeerde karakters
de grootfte roller fpelen, geene vorming van het zedeiijk ge.
voel der kinderen verwachten ; to meer, daar de uicvoering
overal ftootend is . - De uitgever heeft van den flaat van
bet onderwijs in ons land weir,ig kennis gehad, of er zich niet
nan geftoord ; anders had hij zeker geese aanfpeling op de
infame ftraf met de roede opgedischt, en geenen zoodanigen
ondermeester, als wij aanwezen, la en optreden . Deze omfrandigheid maakte, dat hec ons nog al fpeet, dat er geen jaargetal
op den titel ftond ; want wii zouden Loch om de aardigheid
gaarne eens gezien hebben, hoe nieuw deze verhalen waxen .
De plaatjes zijn beneden alle kritiek .

BOEKBESCHOUWIN+G.
Leerredenen

ovefa verfchillende Onderwerpen . Door
Z W A L 3) U S 3. I S T, Predikam to Derdrecht . Illde
Deel. Te Dordreeht, b1 A . Blusfd en Zoon . i8z7.
In gr . 8YO . XXVIII, 357 .8!. f 2-4- :

in i8oa en 1 803 had de Heer !t I S T, in twee deelen,
eenige Leerredenen uitgegeven over verfchillende onderm
sverpen, en met dankbare erkentenis voor den bijval,
welken zij gevonden hebben, befloot zijn Weleerw . er
nog twee deelen bij to voegen, van welke dit bet
eerfte is.
Het bevat een twaalftal Leerredenen, die zich door
verfaheidenheid van onderwerp , door klaarbeid, orde,
warm gevoel, door ware populariteit, en door vloeibaarheid van ftijJ, eenen iegelijk ter lezing aanbevelen .
In e®nen tijd, waarin in ons vaderland zoo veel gedacht en gearbeid wordt ter bevordering der ware kundt
van prediken , is elke bijdrage tot de theorie van dezelve, door eenen daartoe bevoegden man geleverd, welkom ; en wij vonden daarotn niet ongaarne in de voorrede voor dozen bundel -lets , hetwelk , bij wijze van aanwijzing, waarom de Redenaar bij deze en gene tekften
zoo en niet anders gehandeld heeft, zuik eene bijdrage
oplevert . Het behelst zoo wel algemeene theoretifche
beginfelen, als waarfchuwingen voor misbruiken, welke
inzonderheid den jongeren Prediker, die nog veel geflingerd wordt, zeer nuttig kunnen worden ; weshalve
wij inzonderheid dezen de lezing der voorrede aanbew
velen .
De eerfte Leerrede , uitgefproken toen de verdrukking
under 33 U O N A P ART r. tot bet hoogite toppunt geitc :gen was, handelt over het verblijdende en troostri_jke
voor den mensch, dat er cen God is . Tekst : Pf. XIV :
i . De dwaas zegt in zijn harte : daar is geers God. Na
eena
GOE[CBESCII . 180 . vo . 11 .
11 h
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cene zeer juiste opgaaf, wie die dwaas, en wat dat
fpreken in zijn harte is, gaat de Leeraar over, om het
bij uitnemendheid verblijdende enz . aan to toonen, eenige tegenbedenkingen op to losfen, en bet gebruik aan
to wijzen, hetwelk van deze leer moet gemaakt worden. Die waarheid : da-ar 's een God, is gewigtig voor
bet verliand, bevredigend-vodr bet hart, en gerustflellend onder alles , wat ens bejegenen kan . De inhoud
van bet tweede deel kwam, naar ons gevoel, minder
to pas. De mensch, toch, die overweldigd is door de
blijde overtuiging' : daar if-een God, komt aan zulke
bedenkingen, als bier geopperd warden, niet toe . Zij
vooronderftel4en eene kaele 'redenering, die zich met
dat gevoel niet verdraagt . Wij verzoeken den Heere
K i s T , zelf eens in overweging to nemen , of dit tweede deel er niet wat koud in komt, en of 't niet beter
zoude geweest zijn , b. v . eerst bet flandpunt aan to
wijzen, waarop de mensch, die zich in Gods aanwezen zal kunuen verheugen, flaan moet, en den hoorder of lezer op hetzelve to brengen . De aangevoefde
bedenkingen, toch, komen uit gedeelteliike onreinheid
van hart voort, en bidden bij deze gelegenheid zeer wel
kunnen ontzenuwd worden . De befturingen zijn drie
wij moeten, dat er een God is, als •e ene groote ftof van
blijdi'chap achten -- dit toonen , door dadelijk met verheuging ons van zijn aanzijn tot ons hell to bedienen --en bet denkbeeld : daar is een God, to baat nemen,
om ons daarmede onder alles to trodsten en op to beuren .
De tweede Leerrede toont aan do natrtrtr en de uatvemende grootheid van het voorregt, een kind van
God to zijn .
Eigenlijk wilde de Redenaar aanwlj-

zen, wat, daar God in hex Evangelie wordt voorgefleld als Vader van alle menfchen, bet kindfchhp der
geloobigen dan bijzonders in hebbe? - En hiermede
verdedigt hij in de voorrede de onevenredige lengte van
bet eerfle deel, hetwelk de natuur aanwijst van bet
voorregt ; kinderen van God genaamd to worden ; terwijl bet tweede de uitnemende grootheid van hetzelve,
en
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en dus de groote liefde des Vaders in bet geven daarvan ,
betoogt, en bet derde den invloed leert kennen , welken
bet een en ander op hart en gedrag moet hebben . Het kindfchap der geloovigen ten aanzien van God veto
fchilt van dat der menfchen in 't algemeen, en in natuur en in g6volgen. Alle menfchen zijn kinderen van
God, omdat Hij bun oorfprong is ; maar de geloovigeni
zijn daarenboven naar den geest uit God geboren, der
Goddelijke nature deelachtig . Het kindfchap Gods is
't algemeen kan de menfchen niet behouden ; dat der
geloovigen dezen we1 . Dit kindfchap is een--groatveorregt, omdat bet zoo vereerend, zoo veilig en zoo zdlig
is, een kind van God to zijn . Het moot in hen, the
nog geene kinderen van God zijn , de werkeame begeerte verwekken, om bet oak to worden ; en bet moet de
kinderen van God aanvuren, omn aan de groore liefde van
bunnen Vader, en aan hunne naauwe betrekldng tot
Hem , to beantwoorden . Deze uituemend fcheone Leerrede, die wij niet alleen met genoegen lazen, maar die
ons door en door trof, heeft ten tekst i job . III: is

Ziet, hoe

groote liefde, enz .

De derde en vierde Leerredenen zijn over onze pligten omtrent dwalenden in den Godsdienst . In de voorrede betuigt de Eerw. K I s T zijnen afkeer tegen allerlei
liefdeloosheid in dezen ; en dat hij door dezen aflteer
was gedrongen, ook deze twee Leerredenen in den
bundel to plaatfen . De eerfle heeft ten tekst de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan, Luc . X : ;o--g7,
en behandelt den pligt, om dwalenden als onze naasten to befehouwen, en bun onze liefde to betoonen .
Het eerfle deel verklaart de gelijkenis in verband ; en
blj die gelegenheid merkt de Prediker aan, dat de Zaligmaker den wetgeleerden, op deszelfs vraag : Meesterl
vat doende i zal ik het eeuzvig levee beerven ? op betrachting der liefde tot God en den naasten gewezen
bebbe ; Diet, dat Ilij daarmede bet Phariz6fche flelfel van then tijd, waardoor men zijne regtvaardiging
voor God in de betrachting der wet zocht, eenigins
H h a
wil-
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wilde begunf igen .
„ Ten bewijze," dus vaart de
Redenaar voort,. ,, van bet tegendeel verftrekke nu alleen niaar zijne, tegen dit ftelfel juist ingerigte, ge4
kenis van den Pharizeer en den tollenaar. Dan, dear
Hij, voordat Hij geleden had, de leer van onze refitvaardiging voor God Wit genade, om zijn lijden en iterven, z66 niet kon voordragen, als Hij maderhand, gekruist en verhoogd zijnde, door zijne Apostelen liet
doen, zoo vergenoegde Hij zich, toen ter tijd, de menfchen hunne verbazende to kortkomingen in de betrachting van die wet, en even daardoor hunne behoefte aan
genade en aan eenen Verlosfer, to doen gevoelen ; en
laugs lien weg hunnen hoogmoed to genezen ." -- Wij
moeten derv Fchranderen K i s r vragen : zochten de Pharizeers waarlijk hunne regtvaardiging bij Gad in de he .
trachting van die wet, waarvan bier gefproken wordt
de wet der liefde tot . God en tat den naasten ; of in uiterlijke kerkwetten en plegtigheden? en ftaat dus die
wetsbetrachting, welke de Pharirceer in de gelijkenis
tot zijne regtvaardiging bbbrengt, gelijk met de betrachting van de pas genoemde wet, welke en de Zaligmaker uitdrwkkelijk ter voorwaarde des eeuwigen levens
ftelt, en van welke de wetgeleerde zeer wel moist, dat
zij volbragt moest worden, maar door hem niet volbragt werd ; terwiji toch de Pharizeer in de gelijkenis
rneer deed, dan hij naar de wet verpligt was ? Wij ont-

kennen hiermede onze regtvaardiging uit genade, om de
verdienfte van Jezus zoendood, in geenen deele ; maar
kunnen bet niet bijbelsch vinden, dat deze zoo van
onze heiliging afgefcheiden worde voorgefteld, daar bet
toch onloochenbaar is , dat hij , die niet tot de liefde jegens
God en den naasten komt, de geen is, bij wien bet
oogmerk van Jezus dood niet bereikt words . -- De gewigtige hoofdleer, die de Zaliginaker in de gelijkenis
van den barmhartigen Samaritaan heeft willen geven,
boven reeds genoemd, words in bet tweede deel dezer
Leerrede toepasfelijk overdacht . De Heer K i s r maakt
to regt onderfcheid tusfchen liefde omtrent andersdeuken-
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kenden in den Godsdienst, en tusfchen onverfchilligheid omtrent de waarheid en den Godsdienst in 't getneen ; en bet woord, daarover gezegd, is in onzen
tijd wel een woord op zijn pas . Ook mag men, behoudens de liefde tot de dwalenden, eene naauwere betrekking op geloofsgenooten gevoelen . Deze periode
eindigt aldus : ,, Maar hoe velen treft men onder ons
Hervormden aan , die altijd meer tot andere Genootfchappen overhellen, en derzelver denkwijzen beguniligen! Welaan, indien zij zich met derzelver gevoelens meer vereenigen kunnen, dat zij dan openlijk toetreden tot hunne gemeenfchap ; maar dat men niet nalate, voor die genen, rnet velee men bel~dt eedn gelaof
en dene hope to hebben, met trouw en ijver bezield to
zijn ." Hoe! -- moesten wij natuurlijk denken -- hebben dan de Hervormden met andere Christenen niet ken
geloof (watt bet kan bier toch ilechts op bet ter zaligheid noodzakelijke aankomen) en d6ne hope ? --- © ak
deed bet ons leed, dat wij in de voigende periode de
Christelijke belijders buiten de Hervormde kerk zagen
voorkomen als dwalende fekten onder bet Christendom ; eerie uitdrukking, die toch - hoe veel er oak
gezegd moge worden ter vergoelijking van dezelve --in
onze tijden, in welke men overeenilemt, dat afwijlcing
in bijzondere meeningen - gefleld ook, dat iemand
konde en mogt zeggen, dat hij alleen de ware bezat den naam van dwaling niet verdient, zeer vreemd
voorkomt.
De vierde Leerrede, naar Luc . IX : 5z-56, fchetst
den pligt, die to betrachten is, wanneer belijders van
andere Godsdienften eerst hunne pligten omtrent ons
vert ed n, en van hun e zijde en bit er , vervolgn
zieken geest aan den dag leggen . In de inleiding beet
Itet onder anderen : „ Dat andersgevoelenden vrij ten
alien zijde onze kerken intreden, en hooren, hoe bier
geen godsdiensttwist geftookt, Been godsdiensthaat en
vervolging ingeboezemd, maar liefde, befcheidenheid,
sachtmoedigheid en ontferming gepredikt worden ." Wij
11 h 3
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wenfchen van harte, dat dit in alle kerken van bet
Hervormd Genootfchap door alle Leeraren gefchiede,
en ook elke zijdelingfche poging en bedoeling verre
zij van eenen iegelijk hunner ! - Het eerfte deel der
Leerrede licht den tekst toe ; bet tweede ontwikkelt
den pligt, die omtrent hatelijke en vervolgzieke andersdenkenden betracht moet worden . -- In den aanvang
van dit tweede deel wordt aangemerkt, dat zoodanige
hatelijke gezindheid tusfchen andersdenkenden onderling
niet vreemd is op deze wererd . De Joden ondervonden
haar van de Samaritanen, de Christenen van Joden en
Heidenen beide, de Hervormees en Hervormden van
hen, die den met bijvoegfelen en dwalingen bezetten
Godsdienst bleven toegedaan . - „ En nog, M . T . ! "
dus vaart de Redenaar voort, „ kan bet onze' opmerking ontflippen, dat er, tot fchande van de tegenwoordige eeuw, bij fommige Roomschgezinden , en ook zelfs
bij fommige van de, van ons verfchillende, Protestanten, nog eene zekere partijdigheid heerscht tegen ons
Hervormden? Moet daarvan niet bet flug en ingetrokken gedrag van fommigen omtrent ons , moet daarvan
niet de wijze, waarop men zich wel eens in 't openbaar uitlaat over ons en onze leer, moeten daarvan niet
de verdraaijingen onzer leerftellingen getuigen? Zijn
daarvan niet de menigvuldige woelingen tegen den Hervormden Godsdienst gedurende de laarfle jaren fprekende bewijzen geweest? -Ik zou hiervan niet gewagen,
M. H . ! wijl de liefde liever alle dingen bedekt, indien
dit niet noodig ware, om de zaak in billijkheid to be .
oordeelen, en indien ik niet voorhad, om zoo ftraks
van bet gebrek, dat met opzigt tot dit iluk ook bij ons
Hervormden plaats heeft, even duidelijk en onbewimpeld to fpreken . " Wij geven den Heere K I S T en den
beicheidenen lezer in overweging, of bet aanroeren van
deze teere punten meer nut dan nadeel in hebbe . Van
fpreken komt Loch altijd wederfpreken ; en waar son .
de bet eindigen, wanneer eens volgende vragen open .
lift moesten afgedaan worden : waarin bellaan de ver.
draal-
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draaijingen, die de overige Protestantfche partijen de
leeritellingen der Hervormden aandoen ? - welke zijn
de menigvuldige woelingen tegen den Hervormden-Godsdienst gedurende de Iaatfle jareu?-en, zoo ze beftaan
hebben, welke aanleidingen hebben de Hervormden zelve daartoe gegeven, en geven ze nog ? -- Vervolgens ,
echter, words dan ook getrooken van bet liefdeloos gedrag, waaraan Hervormden zich tet aanzien van andersdenkenden wel hebben fchuldig gemaakt en nog
fchuldig maken . „ Bij fommigen ;" beet bet under anderen , „ ontilaat dit ook , gelijk bij Jacobus en j ohannes, uit een prijsfelijk beginfel van Iiefde tot JCzps ;
zij beminnen hunnen Heer to zeer, zij hebben een to
diep befef van zijne heerlijkheid, dan dat zij dwalenden (!) verdragen kunnen , die Hem door hunne veraie•
derende gevoelens onteeren (! ! I) enz." ]n zoo iets
in gedrukte preken, die toch ook uit andere Kerkge .
nootfchappen lezers verwachten !
De vijfde Leerrede heeft ten opfchrift : De Goddclij-.
ke Veorzienigheid befchaamt dikwijls op eene trifende
wijze ooze vooruitlaopende zorgen. Tekst : Marc. XVL:
g, 4. De ieeen voor bet graf van Jezus, die reeds afgewenteld was , terwljl de vrouwen , die naar bet graf
gingen , nog bezorgd wareas,, wie hem voor haar af
wentelenn zoude, is bet beeld der zorgen, die de Voonzienigheid reeds voorgekomen is, terwijl ze ons nog
drukken . Aangaande deze manier van tekst kiezen en
behandelen laat de Eerw. lU S T zich in de vorrrede
zeer fchrander en voldoenend uit, als zij .nde dezelve
tusfchenbeiden .wens zeer nuttig .
De zesde Leerrede is*. David een uitrnuntend voarbeeld van ware boetvaardigheid, naar Pf. Ll . De
tekst wordt niet eerst vers voor vers verklaard, maar
de hoofdzaak, die er in ligt, er nit getrokken ; yoorts
de geheele Pfalm aan bet betoog daarvan dienstbaar ge.
maakt, en, zoo veel daartoe noodig is, verklaard . I-let
eerfte deel behelst drie voorafgezondene aanmerkingen .
De eerile verklaart bet opfchrift uit de ge£chiedenis ; de
H h 4
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tweede heeft ten onderwerp de twee flotverzen des
Pfalms ; de derde raakt den ftijl . - Het tweede deel
felt Davids opregte boetvaardigheid, zoo als die in de2en Pfakn zigtbaar is, voor. De boetvaardigheid zelve
wordt aangewezen, vooreerst in hare bronnen, namehjk kennis van zijne zonde, en geloof ; ten tweede in
bare bijzonderheden aelve : berouw, zondenbelijdenis,
gebed om vergevtng, om verbetering, om herftelling
van rust en vreugde ; ten derde in de kenteekenen harer opregtlieid, daarin vooreerst beftaande, dat hij niet
fpreken kon tot roem van God en tot nut van anderen,
voordat God hem zelf de lippen geopend had, en ten
tweede in den ernftigen toon, die door den geheelen
Pfalm heerscht . Het derde deel is bet toepasfelijke.
Na deze opgaaf van den inhoud dezer preek , en de daar'
in heerfchende orde, zal wel niemand twijfelen, of deze behandeling des Bijbels is den Deere K i s T zeer wel
toebetrouwd.
Zevei de Leerrede : Bet groot gedrag -van Barnabas
en Paaulus, onder de vergoding zoo wel, als order fmaad
en ves volgittg . Hand . XIV: it--no . Deel I wordt de
gevaarlijke verzoeking, waarin zij door de handelwijze
der Lystri*rs gebragt werden, voorgefteld ; II. de aandacht gevestigd op bet groot gedrag der Apostelen in
die verzoeking, en III. de uitwerkingen aangewezen,
die deze grootheid der Apostelen op ons moet hebben .
Hoe krachtig de Eerw . K I S T ook de verzoeking, zich
als Goden to laten aanbidden , die voor de Apostelen in
bet gedrag der Lystriers lag, fchetfe, wij l unnen deze
verzoeking zoo groot niet vinden . De leer, die zij
voordroegen, geprezen, zichzelven om diet leer en om
des verrigten wonders wille ads menfchen geeerd to zien
met eene hooge mate van eerbiedenis , dit had de Apostelen, menfchelijk befchouwd, kunnen doen vergeten,
dat zij Christus en niet zichzelven prediken , en dat
zij de eer voor hunne talenten aan God geven, en niet
voor zichzelven behouden moesten (iets , hetwelk Christenleeraars zoo dikwerf vergeten) . Maar wij kunnen
niet
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niet wel gelooven, dat de verzoeking, -zich als eenen
God to laten aanbidden , ooit voor eenig Christenmensch
zeer groot zoude kunnen worden , omdat deze zaak to seer
buiren de grenzen van bet kennelijk begeerlijke ligt en to in
't oog loopend ongerijmd is ; en , moeten wij iemand, die
genoeg van veritand en gevael vervreemd ware, out
zich daarin to vermaken, al zeer, zeer laag ftellen j
hoe kunnen wij Apostelen van Jezus Christus ons, als
een oogenblik door de begeerte naar aanbidding bekoord,
vooritellen? Uit de latere mishandeling had grooter
verzoeking voor hen kunnen ontftaan, wanneer zij niet
reeds door de kracht van bet Evangelie, in weerwil der
xnenfchelijke gevoeligheid voor -marten , boven de verzoeking verheven waren geweest . Ons komt voor, dat
men bet lijden der Apostelen nimmer als gemeeneverzoekingen behoorde voor to ftellen, maar altijd derzelver
gedrag onder bet linden als fprekend bewijs , hoe voor
den mensch, die door den geest van Jezus de wereld
overwint, de verzoeking ophoudt verzoeking to zijn,
integendeel zaligheid voor hem wordt .
De achtfte Leerrede befchouwt den mensch als 9 oortrefelijk fchepfel van God, naar PC. VIII : 6. I. Een
kort overzigt van dezen Pfalm, to gelijk ter opheldering der tekstwoorden . II. Behandeling van bet onder .
werp zelve. De tnensch is, vooreerst, in zijn ligchaam
boven de dieren verheven ; ten tweede, in zijne zielsvermogens een weinig minder dan de Engelen ; in de
derde plaats, gefchapen tot bet gewigtigst einde ; ten
-vierde, beer der aarde ; ten Yijfde, kind der Voorzienigheid ; en eindelijk, verlost door Gods Zoon . -Deze preek voldeed ons nit den geheelen bundel bet
ininfte. Wij hadden, naar den eisch des verhevenen onderwerps , wel wat meer verheffing van fUjl willen zien .
Ook ziin de twee eerfte punten van II meer fpelend
dan logisch genet. Immers de mensch munt, naar zijne
ziel, boven de dieren uit, gelijk ha, naar zijn grof zinnelijk ligchaam , beneden de Engelen itaat . Het ware
tel to pas gekomen, to gewagen van 's menfchen aanII h 5
leg,
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leg, om God to erkennen, die bij geen dier, hoe ver .
llandig anderzins, gevonden wordt, en de Rede is ;
zoodat ook zij, die bet meest or toe overhellen mogten, door deze lijn van affcheiding teruggehouden,niet
in ftaat zijn,den mensch met de dieren ondereeneklasfe to brengen . Doorgaans -- merkten wij reeds meerinalen bij onazelven op , en ook bier - wordt de leer
van 's menfchen voortreffelijkheid zwakker bewerkt, dan
die van zijn verderf . Weinig vindt men vermeld aangaande de zedelijke kraeht, die na zijne herftelling door
Jezus in hem woont, om zich boven bet zinnelijke to
verheffen . lijden en genot to verfmaden, enz . Waarom
dezen vleugel van bet gebouw der leerevan den mensch
niet even geed uitgebouwd, als den eerften? - III .
Het toepasfelijk deel .
Negende Leerrede . Rene laisterriJke handhaving van
de eer van Gods deugden tegen het gennor der Israelieten
en het ongeloof van Mozes en Aaron . Num . XX: _--12 .
Dezelve loopt even geleidelijk als de anderen, en bevat eene juiste aanmerking aangaande bet water, dat
der rots ontvloeide, en die de fpotters met de wonderen kan teregtwijzen .
Tiende Leerrede . De magteloosheid van alle menfchen tegen God, alc den onafhankelijken Opperheer der
%'ereld . Dan. IV : gs. Schoone aanwijzing van bet doeltreffende der Goddelijke leidingen bij bet Joodfche yolk,
juist in. de llabylonifche ballingfchap . -- Het them-.
wordt zeer fchoon en geleidelijk geltaafd, ook door
aanhaling der jongfte algemeene rampen, en krachtig
toegepast .
De elide Leertede is geheel zedekundig, over rla
kwaadfprekendheid. Tekst : Jac . IV : i I. De natuur der
kwaadiprekendheid wordt zeer juist, door alzijdige be .
fchouwing van die ondeugd, ook naar hare onderfcheir
dene trappen, oopgegeven, hare onzedelijkheid en fchadelijkheid, ouk voor den kwaadfpreker zelven, ontr
vouwd .
De twaalfde Leerrede loopt over 's Heilands gefpnek
met
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met de Sadduceers over de opflanding der dooden, Luc .

XX: 27-38 . Het voidingende van 's Heilands antwoord
aan de Sadduceers words aangetoond, en vervolgeus
bijeengezameld, wat de Heiland to dezer gelegenheid
aangaande het toekomend leven leerde . Het fpreekt
van zelve, dat een Prediker als de Heer K I S T van lit
gefprek alle mogelijke partij •getrokken heeft ; weshalvo
wij, zonder verdere opgaaf der bewerking noqdig to
achten, deze preek , benevens de overigen in dezen bun.del, het godsdienftig publiek zelve ter lezing aanbeve4.
len, en hetzelve alle ftichting en befturing daarvan als
vrucht beloven . -- \Vie niet tot bet Genootfchap van.
den Eerw. KIST behoort, zie flechts de plaatfen,
waar, gelijk wij deden opmerken , een zekere geest door .
ftraalt, met Christelijke ljefde voorbij, en verwerper
bet overige goede niet om eenige weinige vlekken !

Sermons par fen Mr . J .

G . C Ii . D E L A S A U S S A Y E y

Chevalier de l'Ordre du Lion Belgique, Chapelain
du Roi, et Pasteur' de l'Eglife lVallonne de la Haye .
A la Haye et a Amfterdam, chez les Freres varl
Cleef. I S 17 , gr. 8vo. XXIV , 446 pag. f 4 - : --

t-luder de voortrefFelijkfte predikanten der Walfehe
kerk in ons land behoorde voorze ker de Heer D E L A
S A U S S A Y E, die een' lhundel leerredenen heeft uitgegeven, in i8io, bij Changuion en den Hengst, en van
wien, na deszelfs dood, door zijn' noon, deze nieuwe
bundel in bet licht is gebragt en aan oitaen Ironing opgedragen . Zijn fchoon karakter en zijne groote verdienften,als Christenieeraar en herder zijner gemeente,
zy)n naar waarheid gefchetst geworden in ewe leerrede
van deszelfs am'3tgenoot D E L P R A T, uitgefproken den
Eden April '1817. Dank hebbe de uitgever, dat hij dit
fluk vooraan geplaatst heeft ! En , fchoon wij in het
zekere onderrigt zijn, dat er eenige onnaauwkeurigheden
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den in de interpunctie, ja zelfs eenige uitlatingen in
hetzelve plaits hebben, doordien de druk en de correctie door den Auteur zelv' niet bezorgd zijn, zouden
wij bet echter, zoo als bet is, nier gaarne gemist hebben ; ja wij bekennen, door bet ki;efche en eenvoudig .
roerende van den ftijl zoo wel, als door bet edele en
treffende van bet opgehangene tafereel , zoo zeer to zijn
getroffen geweest, dat wij, bij de eerfte lectuur, die
onnaauwkeurigheden en uitlatingen naauwelijks hebben
c)pgemerkt .
Deze leerredenen, din, behooren, zoo als in bet
1 ;emelde ftuk met grond wordt opgegeven, niet tot dei :alke, welke men populair gewoon is to noemen . 'De
fieroemde D E L A S A U S s A Y E was een man', voimaakt
f;efchikt voor gene gemeente, zoo als , in 'e algemeen ,
die van
i , oo als
Erootfte
fen der

den Haag was, toen hij er beroepen werd, en
die eenigermate nog is, beftaande, voor bet
gedeelte, nit de hoogfle en opgeklaardite klasmaatfchappij . Hij bezat zijne tail in eene uit-

ftekende volmaaktheid, en zijne leerredenen verdienen,
3n dit opzigt, als modellen to worden aangeprezen .
pan, niet alleen de zuivere, keurige en eenvoudige,
-maar tevens krachtige en fchoone flijl , maar ook de
zeer veritandige en oordeelkundige behandeling der ftoffen, kenmerken eenen meester in ziju vak . Dit zouden
wij kunnen aantoonen , indien wij alle de leerredenen
wilden doorloopen .
Dan, daar dit ons to uitvoerig
zou doen worden, en ook bij fchriften van een' man,
wiens roem reeds l a.ng gevestigd is , overbodig zou zijn ,
zullen wij oft vergenoegen , met den inhoud der leerredenen, in deze bundel vervat , op to geven, en daarna eene derzelven eenigzins van naderbij to befchouwen .
Veertien in getal zijn deze leerredenen . Voor de eerfle derzelven is gedrukt bet gewoon voorgebed des Leerairs , en voor de twaalfde zijn voorgebed voor de lijdenspredikatien ; beide overwaardig, om bij deze geleyenhei :l in druk to verVehijnen . Ziet bier , voorts, titels

verlosfiug van zondaren gediend om de
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tels en inhoud der leerredenen zelve . 1 . Dat de Gods.
dienst bet eenige noodzakelijke is, Luk . X : 41a . II.
Over de voortreffelijkheid van den Godsdienst , Jerem .
IX : a4 . III . De voordeelen der godzaligheid, Spreuk .
III : i3-z8 . IV . Het karakter van een braaf man, of
omfchrijving van Pfalm XV . V. Over de noodzakel`ijk .
heid van den ijver, Openb . III: z 9b . VI. Deware ijver,,
onderfcheiden van den ijver zonder kennis , Rom . X;
s . VII en VIII . Over bet wezenlijk onderfcheid van
goed en kwaad, Jef. V : ao . IX. De vaderlandsliefde,
Pfalm CXXII: 6b . X. De rampen en de kortheid des levens, Pfalm XC : ia. XI . Het lijden van Jezus een bewijs van de Goddelijkheid van zijne zending, enz,
Luk. XXIV: 26a . XII . Jezus zich ten doode overggevende, Matth . XXVI : 47-54 . XIII . Jezus naar Pilatus geleid, Joan . XVIII: 2i;--38 . XIV. Het karakter
van den bekeerden en met Jezus gekruisten boosdoener, Luk . XXIII : 39--43 .
Oin ult deze verfchillende leerredenen er Une to kiezen, bepalen wij ons bij de elfde, tot grondflag hebbende deze woorden : Moot de Christus neA deze dingen lijden 1' - De inleiding is trefende en uitflekend
gepast . Zij fchetst een volhnaakt goed man, naar bet
denkbeeld van Plato ; als een man, die, beroofd van
alle de wereldfche voorregten, zelfs den naani van eeu
In aaf man niet hebbe, maar gerekend worde de flechtlie der menfchen to zijn, zonder ooit de minfte onregtvaardigheid to hebben bedreven ; als een man, wiens
deugd op de moeijelijkfte proeven geffieidworde,zonder
to bezwijken, en die, gegeei'eld, gemarteld, in boeijen
geflagen, en eindelijk gekruifigd, met een' vasten tred,
tot den dood toe, de paden der geregtigheid bewandelt .
- Dit fchoone tafereel fchijnt door een' profeet, als 't
ware, opgehangen, en is althans in Jezus verwezenlijkt, Uit hetzelve words gelegenheid genoinen, om
bet lijden van Jezus uit een allerbelangriikst oogpunt
voor to flellen, als hebbende, behalve deszelfs hoofdo ogmnerk. d e
G0 .1-

474

J. G . CH . DE LA SAUSSAYE

Goddelijkheid van zijne zending to bewijzen, en om de
grodtfte kracht aan zijne leer to geven . Deze beide
ffiukkeei worden ieder afzonderlijk, op de oordeelkundigte en overtuigendfte wijze, ontvouwd . Ziet hier,
kortelijk, het beloop van het eerfte ftuk . Jezus was Diet
alleen een wijze, die bedoelde zijne eeuw to verlichten ;
Hij was een gezant des Hemels, wiens gezegden als
Godfpraken moesten gelden . Om dit to bewijzen ; was het
niet genoeg, dat Hij onbefproken van wandel en zuiver
van leer ware . Hij moest en zichzelven als Godsgezant
voordragen, en met wonderwerken toonen, dat die
hooge waardigheid Hem toekwam . Dit beide heeft Je.
zus gedaan, en zijn lijden heeft zoo wet de geloofwaardigheid van zijne getuigenis , als de wezenlijkheid zijner
wonderen aan den dag gelegd. De grooten der wereld
zouden gaarne gezief hebben, dat Jezus in al den glans
van aardfche glorie ware verfehenen . Dan, hierdoor
zou men , met reden, hebben kunnen twijfelen aan de
Goddelijkheid zijner zending, en Hem bij die oude wetgevers en ftichters der ftaten hebben kunnen vergelij1cen, weike, om zich des to beter to doen eerbiedigen
en geboorzamen, nu eens zeiden nit Godenbloed gefproten to zijn, dan weder voorgaven, geheime zamenkomften en gefprekkeu met de Godheid to hebben . Bij den lijdenden Jezus vervallen alle foortgelijke vermoedens. De opregtheid van zijne getuigenis kan niet
in twijfel worden getrokken, dewijl Hij, door hetgeen
Hij van zichzelven getuigd had, het voorwerp werd van
haat cli nijd, met finaad overladen en ten dood gehragt .
Wil men, Voor een oogenhlik, vooronderftellen, dat
bet voorgeven vim Jezus ongegrond ware , men zal ten
minf'e toeftemmen, dat Ed innig bij zichzelven overtuigd heeft moeten zijn, dat hetzelve gegrond was .
Wil men, dat Hij, door cene bezwaarlijk to begrijpene
geestdrijverij vervoerd, zich ingebeeld hebbe een Godsgezant en met den Goddelijken geest vervuld to zijn,
hoe zal men, echter, kunnen zeggen, dat Hij, tocb,
zich even zeer bedri°gen kon omtrent die Goddelijke
kracht,
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kracbt, welke Hij zich toeeigende, en door welke Hijr
de verbazendfle wonderen verrigtede? - Ja, zijne diepe nederigheid en zijn lijden -zetten aan deze wonderen
eene bijzondere echtheid bij . HHdde Jezus met koninklijke pracht zijne wonderen verrigt, hoe veel zouden
zij, voor de nakomelingfchap, van hunne bewijskracht
verloren hebben ! Nu zijn zij door Jezus in zijne nederigheid en onder bet oog zijner vijanden gedaan, en
hebben de proef daorgeflaan van bet flrengfle onder .
zoek . Wat meer is, Jezus words gevat en geregtelijk
veroordeeld ; maar bet nageflacht berziet bet proves ,
en regtvaardigt den veroordeelden . Zoo worden dan
de wonderen van Tezus de zekerfle daadzakeil , die de:
gefchiedenis kan opleveren ! --- Wat bet tweede flub
betreft, bier words aangetoond, dat de flaat van vernedering en van lijden bij Jezus gediend heeft , om aan
bet voorbeeld, dat Hij gegeven heeft, al desaelfs volrnaaktheid bij to zetten . Ware Jezus in een' blinkenden flaat geweest, ziin voorbeeld zou zoo algenteen
nuttig niet hebben kunnen zijn . Zou men zijne gematigdheid ; zijne belangeloosheid, zijne losheid van de
wereid, zijne nederigheid hebben kunnen pri3zen, inthen Uil op een' troOn geplaatst ware geweest? Welke
bewijzen zou Hlj hebben kunnen geven van zijne gelatenheid en lijdzaamheid, indien Hij aan geene wederwaardigheid ware onderworpen geweest ? Hoe zou men
van zijne zachtheid, van zijne toegevendheid, van zijne verdraagzaamheid hebben kunnen gewagen, indien
zijn wil eene tegenkantingen ontmoet hadde? Welke
beleedigingen , eindelijk , zou Hij hebben kunnen vergeven, bljaldien Hij geene vijanden gehbd hadde? - WV)
vinden, daarenboven,, in jezus lijden eene kracintige
aanfporing tot de deugd .
Indien J&zais Been deelgenoot geweest ware der menrfchefijke rampen, dan zouden zijne bevelen minder kracht op ons hebben . Zijn
voorbeeld heeft meerder kracht, dan zijne magt om to
bevelen alleen immer konde hebben . Het brengt zijne
zedeleer in werking, en doer ons in Jezus zien, hoe
edel ,
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edel, hoe fchoon, hoe aanbevelenswaardig dezelve
is . - Voorts wordt dit uitgewerkte fluk met korten en
gepasten aandrang befloten, tot bevestiging in het geloof en tot heiligmaking .
Wat dunkt u, Lezer? Is dit niet verffandig prediken, en de eer van onzen Godsdienst , voor het oog
van de grooten der wereld zelve , mannelijk handhaven ?
-- Waardige Leeraar! Gij, die zoo veel nuts flichtede
bij de eerfte klasfen der maatfchappij gedurende uw leven, mogen uwe uitgegevene leerredenen nog veal
nuts ftichten na uwen dood .!

yoorbereidend O.nderrigt voor het Onderwijs in de Bijbelfche Gefchiedenisfen . Door J A N V A N E Y it, Predikant to Loosduinen . Te 14mflerdarn, bij A . B .
Saakes . 1817. In kl. 8vo . 36 Bl. f : - 4 - :

E envoudigheid en volledigheid prijzen deze handlei.
ding aan . Wij vinden hier vt zeer korte leer- of leeslesjes . De g eerfte lesjcs geven een kort overzigt over
geheel de Bijbelgefchiedenis, eene verdeeling derzelve
in 5 tijdvakken, met aanwijzing der hoofdgebeurtenisfen
in ieder tijdvak , en moeten van buiten geleerd worden ,
hetwelk omtrent de overigen zoo zeer niet vereischt
words . Het kort overzigt wordt nu, in s lesjes, omtrent ieder bijzonder tijdvak eenigzins uitgebreid . Het
opmerkelijke in den loop dezer gebeurtenisfen, en de
redenen, waarom God dezelve aldus heeft beftuurd,
en hoe dat alles befchreven is in den Bijbel, opdat wij
God onzen Schepper en Jezus onzen Zaligmaker refit
zouden kennen, en opdat wij in den Heer Jezus zouden gelooven en zalig worden, wordt in de overigen
behandeld . Nu volgt eene aanwijzing, met kapittel en
vers, waar de voornaamfte gefchiedenisfen in den Bijbel to vinden zijn,zijnde dezelve in de opgegevene tijdvakken geordend ; en is deze aanwijzing voor meer en
n, in gevorderden onderfcheiden, en bevat dezelve einde-
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delijk eon wenk aangaande bet noodige onderrigt van
hergeen omtrent de gefchiedenis , zoo der Joodfche als
Christelijke kerk , eenigernrate althans , behoort to wor
den ampflipt . De Eerw . V AN E v K beeft, meer4n
wij, zich door dit eenvoudig boekje zeer verdien(telijk
gemaakt hij menigen onderwijzer .

Belangrjke lPaarnemingen omtrent bet Slattpzwandelen,
of bet Droomleven, -yonder den invtoed van bet lllagnetismus . Uitgegeven door C . W . "H u F E L A N D,
Tionirtklijk-Pruisfifche Staatsraad, Lijfarts enz . Uit
bet Hoogduitsch . Te Dordrecht, bij A . Blusff en
Zoon . 18'17 . In gi . 8vo . IV en 189 Bl. f r-16- :
.Veze waarnemingen, vertaald uit bet ,fournal der
praktifchen Heilkuade Non H tJ F E L AND Und H A RLES ,
1817, zijn zeker belangrijk, en eene gewigtige bijdrage
tot de kennis van bet Magnetismus, en als natuurver .
fchijnfel, en als geneesmiddel . Men zoude bet werkje
in twee afdeelingen kunnen fplitfen . In de eerfle worden ons eenige waarnemingen van den Lyon/chen Geneesheer P >l: T t T I N en van den Geneesheer R E N A R D
to Mentz medegedeeld , betreffende de verplaatfing der
zinnen, vooral naar de hartkolk, Inaar ook van bet
gehoor en gezigt naar andere deelen des ligchaams, in
hysterifche catalepfis, gepaard gaande met eenige verfchijnfelen van helderzien, of, zoo als I-t U F E LAN D
met regt bet verfchijufel noemt, droomzien . Dit merk.
waardig verfchijnfel, door P E T A TIN her eerst waargenomen , werd door hem toegefchreven aan eene foort
van dierlijke electriciteit, dewijl hetzelve net de elec .
trieke verfchijnfelen in fommige bijzonderheden eenige
overeenkomst heeft . De Heer R E N A R D heeft to Mentz ,
herhaalde malen, hetzelrde toeval, in dezelfde ziekte,
waargenomen, en deelt ons tevens eenige waarnemin .
gen mede van de beroemde D U M A s, P I N E L en ande1i
ren,
3i0EKBESCH . IP18 . NO . II .
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ren, tot lhetzelfde onderwerp betrekking 'hebbende .
Aan de echtheid en naauwkeurigheid van bet verhaal
behoeven wij niet to twijfelen ; en bet zal daarom der
moeite wel waardig zijn, zoo ooze vaderlandfche artfen hunne asndacht, in deze zeldzame ziekte, op dit
vreemde toeval vestigen . Hoe men toch ten aanzien
van bet dierlijk Magnetismus moge denken, dit is zeker, dat men uit die gevallen, waar bet flaapwandelen
en dergelijke verfchijnfelen zonder invloed der kunst
ontftaan zijn, bet meeste licht, ter opheldering van
dit duister ftuk, kan trekken, vooral zoo deze zuivere
natuurtooneelen door onbevooroordeelde oogen befchouwd warden .
In de tweede plaats levert ons dit boekje de historie
van een' aanmerkelijk hoogen graad van helderzien en
zinverrukking, insgelijks zonder kunst onttlaan ; cen
verhaal, waarop men, met alien grond, bet gezegde
van n OIL E A U zoo kunnen toepasfen , dat bet ware
niet altijd waarfchijnl.ijk is . De namen van K L E I N en
van II U F E L AND waarborgen ook h ier de echtheid der
gefchetfte tafereelen , en in bet verhaal zelve fchijnen
duidelijke trekken van waarheid door, al ligt er op enkele deelen merkbaar de vurige gloed der verbeelding
en verrukking . Het geheete verhaal is een duidelijk
bewijs , hoe fterk de voorfiellingen der magnetisch ilapenden, hoe Iterk hunne verbeelding werkt, en hoe
gevaarfljk dit voor hen worden kan . Fen meisje, door
opftopplug der maandftonden , aan verfchrikkelijke krampen lijdende, droomt, in haren tnagnetifchen flaap,
dat de tide Augustus haar noodlottig zijn zal, en dat
K L E I N en eeu zeker derde , vereenigd op haar werkende, alleen haar kunnen redden, mits evenwel beiden bet ondernemen, zonder er door haar toe verzocht
to zijn, en met alle infpanning hunner krachten . Dit
was genoegzaam om haar de bevigite angften en toevallen to bezorgen, tot dat zij beide Heeren bij haar zag ;
die toevallen relkens to doen vernieuwen, als zij een
van beiden in zijnen ijver zag verflaauwen ., en om haar
op
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op den i iden Augustus op den oever des doods to brengen, ja zelfs nog eens naderhand, nit wrevel, omdat
tt L a t x geen vertrouwen genoeg had gefteld in bare
waarheidsliefde . Toen deed echter eene geduchte dolls
opium hear bet in den magnetifchen flaap voorfpelde
gevaarlijk oogenblik gerust doorflapen . Een gerustfteliend bewijs , dat vermogende geneesmiddelen op die
exeentri/che wezens, even als op elk ander mensch,
werken .
Eenige korte waarnemingen van dien zelfden Geneesbeer , bet Magnetismus en deszelfs verkeerde aanwending betreffende, vullen de laatfte bladzijden van dit
werkee nuttig aan.
herfag over het Am/lerdamsch geoctroijeerd Kunst-cement, aan zff ne Excellentie den Minister van Binnenlandfche Zaken, door de eer/le Klasfe van het
Koninklijk-Nederlandfche In /ituut van Wetenfehappen, Letterkunde en Schoone Kun/len . Ingeleverd den
4den yulij 1816 . Te 4m/lerdam, bij Pieper en Ipenbuur . In gr. 00- 55 BI . f z - io- :

it Verflag, met de Bijlagen, daartoe behoorende,
D
wordt voorafgegaan door bet Koninklijk Breflult van 14
Dec . 1816, bij hetwelk bet Amfterdamsch geoctroijeerd Kunst-cement den volledigften triontf behaalt
op bet mededingend Dordsch Tras , reeds aan ieder bekend ult meer dan een nieuwspapier, en words gevolgd
door bet uittrekfel uit bet Verflag, op hoogen last alntede in Staats- en Nederlandfche Courant, en ook in
den Algemeenen Konst- en Letterbode, afgedrukt, en
alzoo finds een' gerruimen tijd reeds in ieders handers .
Deze uitgave gefchiedt nu ook op bevel van Z . N .
Wij moeten de lezing van bet uitvoerig Verilag in deszelfs geheel een' iederen belanghebbenden aanprijzen,
en weten waarlijk niet, wat men, zoo ten aanzien van
Ii 2
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den aard der proefnemingen, omzigtige naauwkeurigheid en volitrekte onpartijdigheid, als van den voor bet
ge6ctroijeerd Cement zoo gunftigen uitflag, meer zoa
kunnen eifchen . Ten aanzien van eene proefneming
in bet groot, laten Biilage A (zijnde Procesverbaal wegens opzettelijke infpectien en opnetning der met dit Cement vervaardigde metfelwerken van de vij€ groote defenfive Inundatiefluizen tusfchen de Lek en den Birsbos) en B (zijnde foortgelijk van bijzondere waarnemingen bij het aanleggen en opmetfelen der fonderingsvloeren van den diepen pompput tot de itoommachine voor
bet to ftichten drooge dok aan het Nieuve Diep) almede niets meer to wenfchen overig . De aard van deze
ftukken gedoogt voor onze Letteroefeningen Been uitvoeriger berigt ; men leze en oordeele !
Drie herhandelingen over den Zelfinoord, uitgerproken
in de Maatfchappij van Verdienflen, ter jpreuke
voerende : Felix Meritis, to efmflerdavi ; door j. w .
S T A T I U S M U L L E R, Leeraar bij de Evang .
Luth . Gemeente to 4mjlerdam, en Lid van de Iloll .
MaatJchappij der T1'etenfchappen to Ilaarlem . Te
Amflerdarrs, bit J . van der Hey . 1817 . Ingr . Sva.
V/If en 163 Bl. f 2 -4

l..Jrrie Verhandelingen over een zeer aangelegen onderwerp, vooral in de nieuwere tijden . De Zelfmoord
toch is thans in de Hoofditeden (vooral v6dr eenige jaren) tot eene ongemeene en waarlijk verontrustende
hoogte geklommen . Een ontzettend voorbeeld van dien
card gaf den geleerden Schrijver aanleiding tot bet opzettelijk bearbeiden dier ftoffe in drie fpreekbeurten bij
Felix Meritis, in 1814, 1815 en 1816 ; wier eerfle,
en verreweg uitgebreidfte, (door vele voorbeelden bij
den druk vertneerderd) over de gefchiedenis en de eortaken, de tweede over het zedelijke van den Zelf
moord,
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msord, en de derde over de middelen daartegen handelt. Eene zeer natuurlijke verdeeling . Ook kunnen
wij met ruimte zeggen, dat wij in geene taal over dit
onderwerp lets beters en volledigers kennen, (zelfs
niet D U M A s-, fur le Suicide) daar bet niet alleen, ter
veraangenaming, althanss verlevendiging, van bet zielkundig betoog over de oorzaken des Zelfmoords , met
eene menigre treffende Anecdoten voorzien is , maar ook
in dat betoog zelve , door fchrandere nafporingen, door
menfchenkennis en cen ruim overzigt des onderwerps,
uitmunt . In de tweede Verhandeling zijn de tegenbedenkingen , vooral van R O U S S E A U,

die ter slaving

van bet geoorloofde der eigene vernieling van ons ligchaam dienen moeten , geenszins verzwegen noch krachteloos voorgefteld, maar ook volkomen beantwoord en
wederlegd . En de middelen, in de derde Ve,rhandeling aangewezen, komen ons to doelmatiger voor, daar
de Heer

S T A T I U& M U L L E R moeds genne, gehad

beeft, bet wijsgeerig vooxoordeel trots to bieden, 't
welk, onder bet morn van menfchenlie€de ; gelijk bet
alle ondeugden vergoelijkt en een' gli .m p geeft, dus ook,
den Zelfmoordenaar op dezelfde wijze als hem, die
aan de wetten van Natuur etc Maatfchappii voldoet,
laat begraven , en (och arm !) to Leer van ziel is , on) ,
tot welzijn der maatfchappij, de nagedachtenis, of,
misfchien, om de overgeblevenen, van den Zelfnuoorw
denaar aan to tasten . Volkomen overtuigend weerlegt de Schrijver dit dwaze medelijden, en dringt op

infarnie voor de lijken der deferteurs nit den levens1lrijd .-Dock, em ons gunflig gevoelen over dit werkje to flaven, zal bet noodig zijn, het een weinig van
nabij to bezien .
In de befehouwing der gefehiedenis van den Zelfmoord
komt eene uitgebreide belezenheid voor . Met reden
merkt de geleerde Schrijver (bI . Ic) op , dat dezelve
oudtijds bij geen Volk minder, dan bij de Yoden, gepleegd is ; gelijk ook in latere, ook in cnze tijden dit
Volk van alien bet meest daarvan afkeerig is . Slechts
I i
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omtrent den tijd des laatften Oorlogs met de Ro, einen
fchijnt de wanhoop de ,7oden tot razenden Zelfmoord,
zelfs in mrlsfa, to hebben vervoerd . Voorts geleidt
bns de Schrijver door Griekenland, Rome, bet oude
Duitschland, de Oost , 4ziatifche landen , en bier en
daar in Amerika, waar de Zelfmoord in eere, en als
't ware eene aanftekende ziekte was, even als nog in
Engeland.
Verfchillend is de gemoedsgefteldheid bij
de Zelfmoordenaars ; nog meer uiteenloopend zijn de
beweeggronden , die hen aanzetten tot bet zwarte bedrijf. Het ligchaamsgeitel is daarvan veeltijds de oor
zaak ; en dit kan men als uitzinnigheid of ziekte befchouwen, wier flagtoffers minder fchuldig zijn . Nog
tijker is de bron van Zelfmoord, die uit de hartstogten ontfpringt, vooral uit liefde, eer- en wraakzucht .
Verzadiging des ]evens , bij ongelukkige rijken , ontbloot van werkzaambeid (dit laatfte duet de Schrijver
niet genoeg uitkomen) , verdriet , zware verliezen , vrees
voor de toelromst (als de menfchen, zoo als bet to regt
beet , uitzinnig genoeg zijn, on) zich van het leven to
berooven, nit vrees van to f erven), voor fehande,jammer over de ramp en des Vaderlands, berouw, infpanning van den geest, bijgeloof en dweepzucht, fpeelzucht, onanie, dronkenfehap (in den hoogilen graad),
en zelfs (hetgeen men gerust tot de dweepzucht had
kunnen betrikken) hoop op een beter leven, geven aanleiding tot de zucht, om zich met 6dnen flag van alle de
ellenden to verlosfen . Het verwondert ons eenigzins,
hier geen enkel woord to zien nopens de bekende wijsgeerige alleenfpraak van 1 A lU L E T , die de oorzaken
opgeeft, waarom de menfchen, uit godsdienftige gronden, of liever uit vrees voor de he] , hun leven ontzien . Op bl . 62 fl:aat, dat de Zelfmoord veelal het
gevolg is van cone verkeerde opvoeding , en van een onderwijs in den Godsdienst, hetwelk, in flede van het verHand to hulp to komen, hetzelve nog meer verwart, en, in
plants van eene zuivere Zedeleer, als den grondJlag van
den Godsdiens t , voor to drag en , verborgenheden wil door
gron-
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gronden, en dingen verkkcren, die de Rede niet begrijpen kan . De Zedeleer is niet de grondflag van den

Godsdienst, maar wet de Godsdienst van de Zedeleer .
Eene weraal zonder God is een onding. Men zegge
niet, dat dit, met eerbied gefproken, de gronden der
zedelijkheid aan de willekeur van een Opperwezen blootgeeft : want een Hoogtle Wezen zonder zedelijkheid,
ten Dttivel aan bet roer der wereki , is de dollte onzin ,
die naauwelijks bij de ruwfte Wilden is uitgehroeid .
Een God, in den hoogiten zin des woords, en een
goede God zijn fynonyma . Zelfs de Heidenen moesten,
wunneer zij zich hunnen JUPITER, ofvlscnN0tt,
of hoe hunne Oppergoden ook heeten mogen, als zoodanig dachten, alle de fnoode bedri3verr, die zij bun
anders toekenden, wet van bun denkbeeld aftrekken ;
en de verleider van D A N A e werd , in bet gebed , Deus
optimus maxirxus .
Br beftaat dus, eigenlijk, geen
Godsdienst zonder zedelijkheid : maar, helaas!men wil
wet zedelijkheid zonder Godsdienst ftellen. Doch waar
dwalen wij been, bij eene gewis flechts onoverdach .
to uitdrukking! Keeren wij weder tot de Verhandelingen van den Heer STATIUS MILLER .
De tweede derzelven loopt over bet gewigtige vraagltuk : Knn de Zelfmoord ve,rdedigd srorden P De gronden, door de Sto'acijnen, door M o Iu T E S Q U I E u (in
de Lettres PerJ'annes), door r• R E D E a I K DEN G R o oT E N, vooral door n o u s s n A u, daardoor ingebragt ,
worden beknoptelijk aangevoerd en overwogen, doch
-- to ligt bevonden op de weegfchaal der onbedorvene
Rede. De Zelfmoord is eene tegennatuurlijke daad . Het
Nat den menseh nidt vrij, zijn' post to verlaten, omdat hij niet kan weten, tot welke einden hem de Veldbeer daarop geplaatst beeft, en hoeveel nut hij daarop
nog doen kan. De Zelfmoord is, zelfs bij de onderftelling, dat men refit op zijn leven heeft, eene dwaasheid . De vrijbrief, then men daardoor elken booswicht
in handen geeft , om zich aan de firaf zijner euveldaden
to onttrekken , is voor de Maatfchappij ten hoog(te gevaarti 4
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vaarlijk, dus gewis niet door den hoogflen Regter on .
derteekend . Het levee is zoo kwaad niet, als de mensch
ileehts goed is ; en, in alien gevalle, duurt bet leven
niet eeuWig ; men words eenmaal afgeroepen, en kan
dan met vreugd en vertrouwen den Heer van ons noodlot genaken . Men kan nooit zeggen, dat men door
den Z.elfinoord niemand (al ware i't alleen door zijn
voorbeeld) benadeelt . En, eindelijk, is dezelve geene
heldhaftige dud, nhaar altijd een bewijs van zwakheid,
althans vats ongeduld en onftandvastigheid .
De laatfte Verhandeling loopt over do middelen tegen
!en Zelfmovrd. Deze ziju tweevoudig . De Staat en
ieder enkel lid der Maatfchappij kan die aanwenden .
De Staat - en pier tast . M U L L R R bet euvel in den
wortel aan -de Staat nioet then althans negatieftegenwerken, door met geene drukkende belastingen den
middelftand en geweenen man to verpletten . „ Terug„ koming van bet ffelfei, ore de nQodwendigfle behoeften ten des levees , als de rijkfte bron Van inkomffen ,
„ naar evenredigheid bet meest th belastetl ," wordt
volftrekt gevorderd, zoo men cene rijke bron van ellende, en daardoor van Zelfmoord, wil ffoppen . Inderdaad is bet onbegrijpelijk, hoe, onder een vaderlijk
beftuur, zulk een jammerlijk beginfel - niet uit de yorige dwingelandij overgehouden, maar - op nieuw ingevoerd is, (of bet landeljk of ffedelijk is, maakt hierin
geen onderfcheid ;) een beginfel , waardoor, onder fchijn
van gelijkheid, de fchreeuwend ffe ongelijkheid regeert,
waardoor, vooral in buitendien reeds dure tijden, de
eerlijke en nijvere vader des huisgezins, die den Staat
een aantal kinderen fchenkt, tot wanhoop gebragt
wordt , daar hij zes- of zevenmaal meer moet opbrengep,
dan de fchatriike ongehuwde vrek of well us eeling, wien
deze belasting niets deert . Neen! zoo lang deze heillooze belasting (wier affchaffing onder bet Franjehe befluur eene ware weldaad voor de gemeene klasfe was,
die veel kweads vergoedde, en waarvan het zuidelijk
Nederland vrij ts) niet is ingetrokken ; verwachte men
gee-
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geene welvaart voor den burgerfland, dan in buitengemeen
goedkoope tijden . Waarom niet liever de weeldc drievoudig
belast? - Ook anderen goeden raad, der behartiginge waardig,
geeft onze Schrijver, ter wering van den druk, die op de werkza .
me klasfeirust, (bf . 138.) Meer regcflreeks tegen den Zelfinoord, echter, dient de publiciteit (de bekendmaking door
de Overheid, met bijvoeging der omltandigheden, en, zoo
veal mogelijk, der oorzaken en bewerkers) en de infamie,
waarvan wij reeds boven fpraken . M U L L E R beroept zich
daarbij op her voorbeeld van .4thene, van Tfiebe, op den
raad van PLATO en A R I S T O TEL E S (die toch ook Wijsgeereu mogten beeten!) ter Raving van zijn gevoelen, om
openbare fchande aan den Zelfinoord to hechten . - Veelvuldig zijn de middelen, waardoor ieder lid der Maatfchappij,
in zijnen bijzonderen kring, den Zelfinoord lean weren, voor .
namelijk de opvoeding . bet letten op ongelukkige lijders, die dezen weg been willen, (zeer levendig voorgefleld, bl . 156, 157 .) de voorzorg hen nimmer alleen to la .
ten, geneeskundige hulp, en bindelijk, zoo dweeperij moeder der kwaal is, her onttrekken van alle voedfel aan dezelve en her geven van b ehoorlij.ke verflrooijing.
Men ziet nit dic alles, hoe belangrijk de behandeling dezer
gewigtige itof is . Her weinige, 'c geen wij aau to merken
hadden, is al gaande weg in dit verilag ingevlochten . Itij
voegen er dus enkel bij, dat geene drukfouten -- althans
niec van belang - dit werk ontfieren, 't walk in een' duidelijken, nu en dan fierlijken, ftijl is gefchreven .

Galeria historique des Contemporaius, on nouvelle Biogra .
phi'e, dans Iaquelle fe trouvent rdunis les hommes morts
ou vivans de routes las nations , qui fe font fait remarquer
tL Ia fin du 18e. fickle, et an commencement de celui-ci,
par leurs dcrits, leurs actions , leurs calens, leurs vertus
ou leurs crimes . 8 gros Vol . in I8° . divifds en 16 partibs.
T. I. A - BEL. 448 pages . T . Ii . BEL -- BRU . 47o
pages . T. III . part . 1 . BRU - CAU. 232 pages.

Ziehier een nieuw, belangrijk werk, over de Ge!chiedenis
van ouzeu tijd, biuuen ous Rijk verfelienen, doch hoogstIi 5
waar-
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waarfchijnlijk nlet enkel door Arederlanders bearbeid . Wan
namelijk toch zijn bet Franfchen, die bier ten tooneele ver .
fchijnen, (bet is waar, dat Frankrijk in Europa de laatfte jaren de grootfte, hoewel Wet altijd de fchoonfte, rol heeft
gefpeeld) en wel op eene wijze gefchilderd, die ons does
vermoeden, dat zulks oak door Franfchen, en wel van zekere kiasfe, gefchied zij . Ook komen de Schrijvers in hun
voorberigt er voor nit , dat zij zekere Biographie van
de Heeren M I C H A U D, waarfchijnlijk in den geest der
Ultra-Royalisten gefteld, afkeuren en verbetereu willen ;
terwiji zij echter hunne letterkundige Artikelen goed en nuttig vinden, en weinig daarbij to voegen hebben . -- Zij voe ,
gen er bij , dat eene levensbefcbrijving , flechts een getrouw
,, verflag van daadzaken moet behelzen, en vooral Wet op
,, den bodem van bet hart nedrdalen, om daar misdadigers to
a zoeken ; dat hare oordeelvellingen flechts moeten afkeuren,
„ wat ftrijdig is tegen de algemeene zedewet, en die der
„ Maatfchappijen ; dat zij van alien perfondlen haat en par„ tijgeest moet vrij zijn : want bet tegendeel kon ten gevol„ ge hebben, den flaat in partijen to verdeelen, wantrouwen
„ en den geest van tegenfland to vereeuwigen, en, was
„ Frankrijk betreft, de groote •m eerderheid der Natic, wier
„ gevoelens en belangen met diegenen overeenkomen, welke
„ men zoekt to verbannen, flechts heil to doen zien in eene
„ verandering van den itaat der Maatfchappij ." - Wie hoort
bier niet duidelijk den balling van 1815?
In dezen geest zijn den ook de meeste ,' flaatkundige en
militaire Artikelen, tot nu toe, gefteld. Wel is waar, bet
is moeijelijk, over een' nog flechts tot een vierde gevorderden arbei.d, wearin de meeste en gewigtigfte perfonen van
pnzen tijd nog ontbreken, (a U O N A P A R r s wordt verwezen naar den naam N A P o L E o x) reeds een ftellig oordeel to
vellen : sloch dit htijkt ten minfle zeker, dat de geest, w aar.
i n dit werk gefebreven is, de nieuwere Franfche is ; dat is
veskleefdbeid nau de omwenteling, (met uitzondering van
Karen ergfleu gruweltijd in 1793 en 1794) aan bet Franfche
veroveringsllellel, aau de legers en hunne overwinningen, en
eindelljk aan hetgeen de partij, die NAPOLEON in 1815
terugriep, waarfchiinlijk bedoelde, een zeker mengfel van
bet oude Republicanisme en de Vorflelijke waardigheid, met
gitfluiting van den Huize n o u R s o N, en voldoening der
mis-
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misnoegde legers. Her is ons ondoenlijk, alle, of ook flechts
de voornaamite plaacfen op to fommen, waar dit vrij duidelijk gefpeld itaat (want men bedenke, dat her werk, op
twee kolommen met eene kleine letter gedrukt, zeer veel
bevat) : maar ddne plaats kunnen wij Met voorbijgaan, want
de verrader N r Y , met wiens naam elk eerlijk hart her denkbeeld van ondankbanrheid en trouwhreuk verbindt, genoemd
words ,, 1'illuscre et malheureux Mardcbal, dont les ferviees, %
„ le nom et le deplorable fin, fe font identifids dans le fou .
„ venir et la reconnaisfance des Frangais"! ! ! Arme Franfche
Natie, indien her zoo met a itaat! Maar ook ongelukkig Earopa in dat geval, zoo gij van uwe befchermers aan de grenzen beroofd wordt! - Alle Artikelen, waarin de fnaar van
den upitand tegen den Koning in Maart 1815 geroerd wordt,
zijn ten ftelligae in den geest van dien opftand, hoewel niet
volkomen in dien van B U O N A P A R T E, (zie b . v . de Artikes.
len ANGOULAME, ARTOIS, BERRI, enz .) Her zoogenoemde Meiveld is eene asfemblee eminemment-nationale ; het
overfehot van Waterloo, la glorieufe arm .e de la Loire,enz .
Wij zeggen dir niet, alsof wij de Franfche Regering, vooral
de Franfche Prinfen, hunne vertrouwelingen eh driftige aanhangers, in alien deele in 't gelijk wilden fellen ; her om
wraak roepend bloed der Protestanten , tlagtoffers van KoDingsgezinde dweepers, zou ons dit reeds verbieden : maar
bet duidt toch eene onverfchoonlijke eenzijdigheid aan, wile
de rampen van Frankrijk in 1815 aan bet Koninkiijk Befluur,
hetwelk zich than zoo uitnemend door daden regtvaardigt,
to wij ten, en de huichelaars, die in de eene week den Ko, .
ning trouwe zwoeren, om hem in de andere week to verla.
ten en to verraden, als de ware helden en welmeenende
vrienden des Vaderlands voor to flellen . Voor her overige
zal men, fchoon bier vele onbekeude, en buiten F •ankrijk
weinig belangwekkende, namen en perfonen voorkatnen, nogtans eene menigce zeer gewigtige, en voor den Gefchiedfchrijver onmisbare, bijzouderheden en trekken vinden,vooral war den tijd der Franfche Omwenceling betreft ; en wij
lnoeten de Schrijvers her regt doen van to erkennen, dat zij
op meer dan ddne plants her willekeurig Beftuur met verdiende verontwaardiging ten toon ftellen, en de manned des bloeds
van 1793 , b . v . Y 1 L L A U D V A R E N N E S, Yooral Met verfchooneu .
Mar
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Daar de latere Franfche Gefchiedenis vrij wat minder rijk
is in Geletterden dan in Staatkundigeu, zoo is de beoordeeling van dezen ook fchraal uitgevallen . Trouwens , dic was
misfchien de fchuld van her toeval, hetwelk dezer dagen
weinig doorluchcige Schrijvers in A en B heefc geplaacst.
De partijgeesc benadeelt bier weder de kritiek . De voorcreffelijke Gefchiedenis van den Veldtogt des jaars 1814 ., door
A . D E B E A U C H A M P, words gelaakc, omdat „ de Schrij ver
„ den roeln zijuer laudgeeooten bekladt, en hem aan then
„ des vreemdeliugs opoffert ." (T . I . p . 380 .) In bet ge.
fchil over de vraag, of bet Tooneelfpel (DraTne) in de Let.
terkunde kan geduld worden ? volgt men de oude r egczinni.
ge leer,en noenlt het,Art . 53EAUMARCLIAIS, T . I . P . 398,
(wet niec geheel ten onregte) „ un genre dout les affligeans
• fusses Out puisfammeut contribue a faire perdre en France
„ le gout de la bonne coma die ." De zedelooze ilukken van
s E A U M A R CH A I s vooral, waarop deze aanmerking ineene dubbele mate past, worden met eene Ioffelijke geftrengheid uitgelucht, in weerwil van den bier en daar wegflependen fliji .
Waar war zullen wij zeggen van de volgende wonderfpreuk,
bij gelegenheid der beoordeeling van L U C I E N B U O N A P A RTE's Gedicht Charlemagne, in ottava nitna of Italiaanfche
ffanza's gefcbreven? „ En effet, LUCIEN BUONAPARTE
„ ne paraic pas avoir fenci combien it est difficile de faire des
„ innovations heureufes dans la poe(re Wane langue daus la .
„queue out ecrit RACINE, BOILEAU et VOLTAIRE . Le
• genie de ces grands hommes, justes appreciateurs des beau,, tes admirables du D A N T E, du T A S S E et de L'A R I O S„ T E, n'euc pas manqud d'introduire daps le noble langage
„ Francais le rhythme Icalien, auquel les perfonnes familiars„ fees avec d'autres littdratures ont rant de peine A f'accou• turner, et dont L'EXCESSIVE MONOTONIE, produite par le
„ retour continuel des memes chutes, ne faurait f'accorder,
„ en aucune maniere, avec la dignitd du podme epique,
„ telle qu' HOMaRE, VIRGILE, MLLTON et VOLTAIRE
„ I'ont concue, et telle que PEurope route entiere, L'ITALIB
„ exceptee, la concoit encore ." - Hoe! de Franschman,
met zijne eentoonige Alexandrijnen, durft aan de telkens afwisfelende coupletten der Italianen monotonie verwijren?
Dar gaat verre! En hebben UoMERUS, VIRGILIUS,MILTON
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en V 0 L T A I R. E dan in t$ne voetnlaat gedicht? Of verfchillen zij niet onderling even zeer, als met de Italianen?
Doch welk eene aangename gewaarwording gaf bet ons,
to midden dezer of fchrale, of niet boven veel berisping verhevene letterkundige Artikelen, eenigen to vinden betrekkelijk ons Vaderland, zoo fehoon, met zoo veel oordeel, waarheidsliefde, kennis van zaken en naauwkeurigheid gefteld,
dat wij de Verzamelaars van dit Woordenboek geluk wenfehen, eenen man gevonden to hebben, die lets voor de
Franfchen geleverd heeft, en nog, zoo wij hopen, verder
zal leveren, 't geen zij nog niet bezitteu : ecbte kennis van
onze Letterkunde . Doze man is de Heer G . VAN L E N N E P,
thans Mede-Redacteur der Algemeene Nederlandfche Courant
to Brusfel, die zijne veelvuldige kundigheden en goeden
Franfchen flijl dus ten nutte van zijn Vaderland, en deszelfs
ioem bij buitenlanders, betleedt . Reeds in bet eerfte Deet
verdienen de Artikelen B E K K E It (ELIZABETH) en B E LL AM Y, door naauwkeurige waardering dier Mina gelijktijdige
ijsbrekers in den Roman en de Poezij , opmerking. (Door een'
misfiag is de Willem Levend in tijdsorde vd6r Sara Burgerhart
gezet .) Doch vooral iii bet tweede zijn de Artikelen BILDEROIJK, BLANKEN,en in hot derde BRUGMANs,mees .
tertlukken door uitvoerige naauwkeurigheid, vooral dat van
den eerften, Hollands Puikdichter, wien bet van belang is,
aan buitenlanders to doen kennen . Wij hebben in de 8 bladzijden, (16 k1ein gedrukte kolommen) welke hetzelvebevatteii,
niets dan waarheid, namelijk beredeneerden lof van den Dich .
ter, optelling zijner menigvuldige werken, maar berisping
zijner ongepaste uitvallen tegen de door hem vertaalde of
nagevolgde, alsmede tegen andere groote Schrijvers, gevoti .
den . Len paar misvattingen, echter, vergunne ons de fleller
to verbeteren . B I L D E R D IJ K is met in 1799, maar in ISo6
uit zijne ballingfchap teruggekomeu ; en de Paderlandfche Oran.
jezucht is niet van ISI5, wanneer dezelve kleine verdienfle
zou hebben gehad, maar van 18o5 (zekerlijk eene drukfout) .
Onder bet Artikel B L A N K E N lezen wij een uitgewerkt verflag van bet levee en de werkzaamheden eens mans, then de
Schriiver to regt „ een' der nuttigfle burgers van een land
» als Holland noemt , waarvan V O L T A I R E niet reden (naar
„ Ii U AT) gezegd heeft : God fcliep de wereld, maar de men .
„ fchen Holland." In ooze taat beflaat er zutk een verfag
nog
TON
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nog niet ; en, Iced bet ons beftek, wij zouden gaarne door,
van een uittrekfel mededeelen . Zelfs B . Bosci, de Reprefentant-Dichter, is niet vergeten ; doch grootere lof en
meerdere uitgebreidheid is natuurlijk ban den voortreffelij .
ken J E R O N I M o D E B o S C H toegewijd : 's mans kenfchetfenN
de trekken, bartstogtelijke zucht voor de letteren, en zacht .
held van inborst, die niets ademde dan vrede en liefde, worden vooral niet vergeten . De Heeren V A N B R I E N E N V A N
RAMERUS (bij misilelling KAMERUS gefpeld) ell JAN TEN

BRINK, mannen van zeer uiteenloopende verdientlen, zijn
almede kortelijk gekenfchetst .
Of dit laatfle Artikel van
den Heer VAN L E N N E P zij, is ons niet volkomen gebleken : hij is anders zoo afkeerig van flaackundige palemiek,
dot de tegenbedenkingen tegen TEN BRINK'S betoog van
bet regt om N A P o L E o N to verdrijven , en deszelfs Franfche
Tirannij, minder van onzen Landgenoot, dan van een' der
overige Redacteurs fchijuen to zijn, wier geest wij reeds
kennen . (Door eene kluchtige drukfout flaat er bij de aan.
baling der Franfche Tirannij : to gebruin der fchokelen .) Wij
zullen nog flechts met een woord melden, dot bet werk at
gaande weg vooral niet verflaauwt in bet opnemen van verdieniielijke Hollanders. Dus heeft men in bet Iliden Deels
i lle Stuk de Artikels B R U G M A N S (vooral uit!lekend) , B R LININGS, (CHRISTIAAN en KOENRAAD LODEWIJK) DS
BIJE, BUYS , BUYSKES, CANNEMAN, en VAN DE
CA P E L L E N. Wij bevelen dus dit werk zeer aan onze Landgenooten, die daarin veel gewigtigs over een aantal Nederlanders zullen vinden, wier leven en lof nergens elders vermeld zijn, en die wij hopen, dot, naar de gewoonce onzes
lands, ook nog in lange bet doodenoffer eener lofrede flier
zullen ontvangen .
Zie bier een klein gedeelte uit bet Artikel BIL1 ERDIJK,
no de opfomming van 's mans menigvuldige werken, (tot in
i8o8,) „ Welke verwonderlijke vruchtbaarheid ! welke on„ uitputtelijke dichtader! en wanneer men bedenkt, dot de.
„ ze talrijke voortbrengfelen, verre van bet gewrocht der
„ heillooze gemakkelijkheid van een' of anderen S C U D E R Y
„ to zijn, meestal even zeer door gedachten als uitdrukkin„ gen uitmunten, zoo moet men erkennen, dat dit verfchijn„ fel geeue wedrgade ontmoet dan bij den verbazenden man,

„ waarop Frankrijk, wat de algemeenheld zijner kundigheden
„ en
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„ en de buigzame verfcheidenheid van zijn talent betreft,

» met biliijke frerheid mag bogen (VOLT A IRE) . Het is noo„ dig, bier eene algemeene aanmerking to maken op B I LD ER,, D IJ It's veelvuldige vertalingen. Het werk des oorfpronke .
• lijken Dichters , then hij op zich neemt over to brengen,
„ dient hem doorgaaus ilechts tot thema : hij volgt her, zoo
„ sang deszelfs gang hem behaagt ; hij verlaat bet, zoo
„ dra deze hem niet meer bevalt ; hij neemt er van weg,
„ voegt er bij, Belt iets anders in de plants, en zijne verta .
„ ling, of liever navolging, is over 't algemeen lets, dot ge .
„ heel verfchilt van den tekst ; en toch heeft deze overzet• ting naar zijne wijze dit buitengewone, dot zij niet alleen
„ haar voorbeeld evenaart, maar bet fomtijds zelfs overtrefc .
„ Alle zijne vertalingen hebben eene natuurlijkheid, eene be„ valligheid en kracht, die men zelden aantreft in werken
„ van dezen aard, waarin doorgaans eene flijfheid en gedwongenheidheerscht, die de vrucht is van den onderfehef• dwongenheid
„ den' geest der talen, en de zwarigheden om even krachtige
„ woorden to vinden . Kan deze manier at niet voor moddl
„ dienen, men kan haar Loch de groote verdient a Met ont
„ zeggen , dat zij den lezer behaagt, roert en wegfleept door
„ bet vermogen en - zoo die uitdrukking geoorloofd zij -„ door bet despotismus van zijn talent . En dit is bet hoofd„ doet der ware poezij : zonder hetzelve beftaat er geene ."
Wij verlangen zeer, voor de eer onzer vaderfandfche Let .
terkundc bij onze zuidelijke landgenooten en den buitenlander, dat dit werk fpoedig voortgezet worde, waarvan wij
bier een verflag gaven, wet breed genoeg voor ons beftek,
doch vooral niet to ruin voor den rijkdom en de verfcheidenheid yen den inhoud .

Redevoering van CORNELIS FRANSEN VAN ECS, over
het aanbevelenswaardige van de beoefening der Nederlandfebe Letterkunde . Gehouden den i6 van Louwmaand 1817.
ter aanvaarding van het Hoogleeraarambt in de Nederhwdfche Taal- en Letterkunde, aan de doorluchtige Schole
der Stad Deventer . Te Deventer, bij J. H. de Lange.
1817 . In gr . 8vo . 59 B1.

Indien wij eene inwijdingsredevoering, inzonderheid bij eenen
Ilieuw-
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nieuw-opgerigten leerlloel, als eene openbare inleiding tot de
lesfen mogen befchouwen, dan beveelt zich bet ouderwerp van
VAN E C S ter(tond door zijne eenvoudigheid aan . Ditzelfde
pasfen w1j, na de lectuur, zonder aarzelen, toe op de behandeling. De man, trouwens, is federt lang bekend, als
een waardig hoog- en volksleeraar, als een helderdenkend en
welfprekend man, over wiens beroeping ook tot dezen nieuwen
post niet ligt iemand onteyreden zat kunnen zijn . Het voorgelleld betoog wordt gebouwd op de innerlijke voortreffelijkheid der Nederlandfche Letterkunde, zoo van wege de
taal zelve, als de voortbrengfelen, daarin vervaardigd ; op
bet gezag van aanzienlijke en beroernde manners ; op bet groote nut, betwelk zij aan alle geleerde flanden in ons vaderland, ja aan alle Nederlanders aanbrengt . En vindt de redenaar bier flof, om zijne kenuis, oordeel en fmaak rijkeBijna alwac bij ons heefc
lijk aan den dag ce leggen .
uitgemunt, wordt aangehaald, gemonflerd, en in vergelljking gebragt met voortreffelijke vreemden zoo wel, als in
verband befchouwd met tijden en omflandigheden . In 66n
woord, wij durven dit flak aan elken liefhebber onzer
fraaije caal- en letterkunde, ter lezing, aanbevelen . En, ge .
lijk wij dit gaarne doen, zoo kunnen wij niet nalaten, ooze
fpijt to kennen to geven, dat wij Wet reeds vooraf gelegenheid hebben gehad, aan den fchoonen flijl en bevalligen
fmaak des Utrechtfchen hoogleeraars in hetzelfde vak onze
hulde toe to brengen.

Redevoering hij de viering van bet vijfentwintigjarig beflaan
van bet Departement Leeuwarden, der Maatfchappij . Tot
Nut van 't Blgemeen , op den 30 JUN 1817 . uitgefproken
door w . 0 . S U R I N G A R . Te Leeuwarden , bij J. W. Brouwer. 1817. In gr . 8vo. 68 Dl. f :-I6- :
Maatfchappij zijn reeds
E n doel en gezegend gevolg der
, dat geese lofrede meer noozoo algemeen bekend en erkend
dig is ; en echter is bet opwekken van de geestdrift bij derzelver leden en begunftigers, en bet inboezemen van belargftel.ling bij bet algemeen, gedurig al weder nieuwe behoefte .
De gedenkdag voor bet Leeuwarder Departement was aldaar
gene tot dat einde zeer gefchikte gelegeuheid, en bet werk
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vigil In zeer goede banden . Zoo wel de Gezangen, voor een
z'angkoor en voor kinderen, door den Heer G . VAN D E
WAL vervaardigd, als de Redevoering zelve van den Heer
$ U R I N G A R, dragen onze voile goedkeuring weg ; en bepaalt
zich deze nagenoeg bij uitfluiting tot her eigen Department .
De kleine beginfelen -- eene enkele gedachte van een enkel
eenvoudig Leeraar gaf aan geheel de Maatfchapplj den oorfprong ; en in Vriesland was ook bet begin maar gering . Dan,
overvloedig is thans de uitwerking : de vergaderingen, zoo in
zichzelve als om derzelver vruchten, allervoortrefelilksc, ten verbeterd onderwijs,-opleiding van en tot fchoolmeesters, - eene uitgebreide Leesbibliotheek - en Mooning
van menschlievende daden . De Redenaar hondt bet juiste
midden tusfchen fluitenden lof van eigene verdienflen en bet
overdreven nederig zwijgen , waar bet fpreken nut kan doen ;
doer tevens dankbaar hulde aan nog levenden en reeds over .
ledenen, san wie bet gevoel van groote verpligting to dezer
gelegenheid van zelve verlevendigd werd ; flemt vooral ook tot
dankbaarheid aan bet Albefluur, de bron van alles goeds, en
zal natuurlijk to Leeuwarden krachtig opgewekt hebben tot
voiharding en vernieuwden lust, en elders tot eenen edelen
naijver, ook nu bij de leziug, aanfporen . Het opllel is zonder praal en in eeuen goeden geest, befchaafd, ordelijk en
bevattelijk . Der fchoone fekfe, die zoo veel tot den bloei
des Departements, door dQelneming en belangflelling, bijdraagt, gefchiedt pligtmatige hulde .

Over de .hlagt der Vorjfen op de Kerk in hunne Staten, door
M . N . R I O U S T . Uit het Fransch vertaald . Te 's Graven .
hage , bij de Erveu J. Allart . 1817 . XII en loo 61. f: - 18- :
De Schrijver van dic auk was weleer Aalmoezenier bij den
ongelukkigen Koning van Frankrijk, z o n F w IJ R XVI . De
aanleiding tot zijn fchrijven meldc hij , in zijn Voorberigc,
aldus : „ De meesten der Katholieke Kerken zijn zonder opperllen Herder, (I3isfchop .) -- De Vorilen van Europa bleven (lang) befluiteloos ten aanzien der middeleu, oin dezen
ilaat van weduwfchap to doen ophoud6n. _- Afgenlat, door
bet bijna onbepaald nitflellen van bet verdrag des Duitfcheu
Rijks
8ok&YESCu. 1818 . No . IT .
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Riiits met den Paus, hebben verfcheiden Protestantfche Vor .
lien in Duitschiand de verilandige partij gekozen, om de in
hunne Staten opengevallene kerkelijke waardigheden to vervuilen, en reeds hebben de Keizer van Ooscenrijk en de Koning van Napels aan de Bisfchoppeu hunner Kerken verbo .
den, zich (wat bet onderzoek en de inwijding betreft) tot
den Paus to vervoegen, die flechts din hunner is . De regten
der Vorften hernemen dus bun gezag : de overdrevene aanmatigingen van de herfenfchimmige magt, die federt eeuwen
bet geloof aan bet rijk der vooroordeelen, en de rede zeive
aan de dwingelandij der vrees dienstbaar maakten, zullen dus
weder op bare regte waarde worden gelleld . Het zou niet
genoegzaam zijn, zich hierin to verheugen ; men moet be..
wijzen, dat, ten aanzieu van dit punt van leer, de wenschder welgezinden een algemeen aangenomen wensch is ; en
dit is bet oogmerk van diz gefchrifc ."
Ziet bier deszelfs inhoud . Inleiding. Over het gedrogtelijke
fleifel van eeue wereidlijke en geestelijke oppermagt, van
eikander onderfcheiden . Afdeeling I . Oorfprong van de magt
der Vorften op de Kerk in hunne Staten . a . Geweldenarijen
der Pausfen en hunne wiliekeur . 3 . Gelijkheid van regten en
magt der Bisfchoppen onderling, zonder orderi'cheiding of
voorrang . 4 . Tijdperk van bet ftelfel van den Paufelijken
-voorrang ; middelen, met flandvastigheid gebezigd, om bet
to vestigen . - Befluit.
De Koninkiijke Inagt is (volgens den Schrijver) van onmiddellijk Goddelijke inftelling , en de Hoogepriesterlijke
waardigheid was daarmede verbouden . M O Z E S OntVing en
oefende beiden ; en AARON ftond onder zijne bevelen. Dezelfde magt berustre bij S A u L, DAVID, S A L O M O, u zzIA, cvRus en alle de Koningen der oudheid ; ook bij die
van Rome, en, in later tijd, bij deszelfs Keizers . J E z u s
leerde, aan hen to geven, wat bun toekwam ; zijne Apostelen insgelljks. K O N S T A N T IJ N D E G R O O T F, en zijue opvolgers andhaafden bun regt : de Pausfen waren bun order-'
worpen . Zoo o A aan K A R E L DEN O R O O TEN, Doch,
onder zijn' zwakken 20011, L o D E W IJ K, verhief zich de Pau.
fe'ijke heerschzucht, die zich, in de opgevolgde duistere
eeuwen, in bet meesterfchap over hunne meesters vestigde .
H I L D E B R A N D maakte bet Hoofd der Imo . Kerkonafh
lijk van de burgerlijke magc, trok de aanilelling van alle Bisfchop.
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fchoppen alomme aan zich, en onderwierp zich de ganfehe
Sedert kende bet willekeurig kerkelijk gezag
Geestelijkheid .
geene paten . Keizers en Koningen werden, zoo ras zij bet den
Opperpriester maar Diet naar genoegen maakten, met den ban
geflagen en diep vernederd . Alwat men ilechts bedenken
kon, om dit rijk van overheerfching duurzaam to waken,
werd bij der hand genomen en vastgefteld . Daartoe dienden
Bedelmonniken, Inquifitie, Kruistogten, Tienden, fchatpenning
van Sint Pieter, Hoofdgelden, Vrijftellingen, tfflaten, verborgen werkzaamheden, verbed van Echtfcheiding, ongehuwde
float der Priesteren , enz . De Godsdienst werd verzinuelilkt ;
donlheid en dweepzuchc werden gekweekt ; aan alle vrij onderzoek werd de bodem ingeflagen . Plegtigheden vervingen
gebeden, Ileiligen en beelden God zelf. Overat werd blinde
onderwerping aan den eenigen algemeenen Priesterkoning gekeerd, van wien de Koningen flechts Vasfalen wares, die hij,
als bet hem behaagde, van hunne troonen kon fchoppen, om
er anderen op to zetten : en, waren er, die zich durfden
Iiandhaven, cegen de zoodanigen kwam de leer to ftade, dat
men eenen ketter, evenveel op welke wijze, dooden mag, en
daardoor altijd der Kerke eenen dienst bewijst . Wij houden ze
Diet voor doodflagers, (zeide U RE A N US 1-1) die met den kan
geflagenen om bet leven brengen . Die leer werd vooral door
de Jezuiten verfpreid, en wapende den arm van eenen CLEMENT, BARRIERE, CHATEL, RAVAILLAC, DAMIEN,

enz . In Frankrijk
vooral heeft die vreesfelijke magi der Pausfen Reeds vele beroercen en menig bloedtooneel verwekt . Zij randde een PHILIPS DEN sCIIOO NE N en HE NDRIK IV aan ; Koningen,
die de bewondering en liefde der Volken zijn geweest . De
JAURIGNI, BALTHAZAR GERARDS

gefchillen over de Pragmatique Sanctie veroorzaakten er,
eene eeuw lang, eenen woritelflrijd cusfchen de Pausfen en
Koningen, die, onder F R A N S I, met bet Concordaat eitidigde. Al deze mngt der Pausfen was geufurpeerd . De Apostelen
van i n z u s C H It I S T U S en de hun opgevolgde Bisfchoppen
waren alien elkander gelijk , zouder eenige meerderheid des
eenen boven den anderen. Dit was overeenkomftig met hunnes Meesters voorfchrift en verordeningen . Iiec gezag, dat
zich de Roomfche Bisfchop daarna heeft aaugematigd, is
door de Kerkvergaderingen en Oudvaders wederfproken . Het
komt hem volftrektelijk Diet toe . En hoe toch heeft bij bet
zich
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zich dan verkregen? Dit kan men hier nit de Gefchiedenlt
aangewezen zien . Ons beftek gedoogt niet, ook hierin, gelijk tot dus ver, den gang des Schrijvers to doen opmerken . Genoeg : Romes Bisfchop werd, langs allerhande fnoode en listige wegen, tegen bet Evangelie zoo wel, als cegen
bet regt, eerfte of opper-Bisfchop, omdat Rome de eer(le
clad der wereld was . Maar Rome is Rome niet meer, en
bet gezag van Romes Bisfc'op behoort binnen zijne grenzen terug gebragt to worden . Dat voortaan de Vorsc benoeme, de Aartsbisfchop inwijde, en de Vorst den gewijden in
zijn Bisdom ftelle . Kant men zich daartegen, en onderwerpt
men zich daarna, men vertrouwe die onderwerping niet . Rome onderwierp zich nooit, dan om to verkloeken . Het fliep
nimmer . Reikt gij den Paus eeue hand, hij flaat ze in boeijen ; ontvangt gij hem wel, hij maakt zich meester in uw
Luis ; en zelfs de godvruchtige gift eischt hij vervolgens,
als fchatting. Bisfchoppeu zijn geestelijke Stedehouders der
Vorften tot de kerkelijke taken, zoo als ondergefchikte we .
reldlijke Overheden bet zijn tot de burgerlijke . Aan de Vorilen komt bet toe, de kerkelijke wetten to herftellen, de
Kerk to befchermen, voor bet behoud des geloofs to waken,
bet kerkbefluur to regeten, enz . -- Deze leer van hun onverjaarbaar regt werd door Keizer l o z e F If herniettwd . De
bervorming , welke hij , in overeenkomst daarmede, in zijne
Staten invoerde, beangite de Kerkvoogden . Plus VI on.
derfteunde hunne hebzuchtige vorderingen, en verlangde een
mondgefprek met den Monarch . Iiij kwam to Weenen ; maar
vertrok weder vandaar, zonder dat in de Keizerlijke verordeningen iets veranderd werd. Iiij fchreef daarna aan j o2 E F ; maar deze bleef onverzettelijk . - Ondertusfcheu hebben de Vorften toch niets to bevelen over bet geloof zelf en
de meening, maar alleen over de kerken en bet kerkbeftuur .
Zoo behoort bet ook in Frankrijk to zijn . De burgerlijke en
kerkelijke wetboeken behooren overal in overeenftemming gebragt to worden . De tegenwoordige tijd is gefchikt, om aan
de gefchillen tusfchen Paus en Vorften voor altijd een einde
to maken, enz .
Ziet daar den voornamen inboud en bet beloop van dit be .
langrijk gefchrit, dat, in den fehoonen vorm der Franfche
welfprekendheid gegoten, en met al bet vuur en de vrljmoedigheid, welke men van eeue Protestantfehe pen zou hebben
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ben molten verwachten, gefchreven, over bet geheel, door
bondigheid van redenen en bewijzen, wegfleept . Alleen te.
gen bet betoog in de eerfte afdeeling zou vrij wat zijn in to
brengen . - Ettelijke aanteekeningen, achteraan gevoegd,
dienen tot nadere slaving, opheldering enz . - De Vertaler,
die ons dit flukje, als eerfleling, ter proeve van zijnen letterarbeid in dic vak aanbiedt, mag met de in hetzelve grijs
gewordenen wedijveren, en beeft zich meesterlijk gekweten .

Kort Overzigt van den voormaligen Handel der Nederlanders
van .dzie in IziE ; zijnde ten Vervolg van Java. Door 1I .
n . C A M P A G n a . In 's Gravenhage en ilmflerdam, bij de
Gebroeders van Cleef. In gr. 8vo . 258 Bl. f 2 -4- :
Een werkje van eenen blijkbnar niet onkundigen, met wezenlijke zucht voor bet Vaderiand bezielden man, die bovenal voor den vrijen handel ijvert . l-lij legt, gelijk zoo vele
verlichte en onbekrompen denkende Staatshuishoudkundigen
en Staatslieden, het fielfel van ADAM SMITH, ter vergun.
ning der meestmogelijke vrijheid van koophandel, ten grondfiage, wraakt dus alle monopolie boegenaamd, prijst overal de
mi :de beginfelen der Engelfchen aan vmtrent hunnen eigenen
handel, (die echter verbazend affleken bij de vijandeliike
houding, waarin zij zich door verbodscvetten , de akte
van zeevaart, drukkende belastingen op uit- en invoer, en
bet bezetten van vaste plaatfen ap de gewigtiglle handelspun .
ten, ten aanzien van andere Natien ftellen) en fchrijft aan
die beginfelen grootendeels den tegenwoordigen bloei des
Engelfchen handels in de Oost, gelijk aan bet mohopolie der
O . 1, C . bet verloop en verval van den onzen toe . Vrijmoedig is zijne taal ; en men kan uit bet gezegde wel zien,
dat hij bet oud-Hollandfche gevoelen wegens geringe betas .
tingen op, en genoegzaam geen verbod van in- en uitvoer is
toegedaan, hetwelk in 1816 bezweken is ; iets, waarover de
Duitfchers zich even zeer beklagen, als wij over bet verbods .
ftelfel der Engelfchen . (Zie onder anderen bl . 21 en verv .) Ilet
mercantiele zoo wel als koloniale flelfel wordt nu kortelijk ontwikkeld, en ten aanzien van bet eerfle sangecoond, dat dP
'handel met eigene voortbrengfelen altijd de hechtite grond is
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van nationalen rijkdom ; daarop volgt die met de Kolonien,
doch alleen met bet meerdere (furplus) derzelven : geene gedwongene leveringen, geen alleeuhandel ; deze knakt flcchts
bet welvaren der Volkplanting nutteloos : men heeft dan bet
door en door valfche beginfel van weinig en duur, liever
dan goedkoop en veel to verkoopen , herwelk natuurlijk eenige
weinigen verrijken en velen verarnrcn moet, terwiji bet laatite flelfel (dat van den vri;en handel) onder velen welvaart
en overvloed verfpreidt . Ten gevolge dezer grondlleilingen,
kan de Schrijver ook niet gunflig denken over bet monopolie
in fpecerijen, door onze Voorvaderen, en door zoo velen in
Europa, ais eene der grondzuilen van onzen rijkdom befchouwd . Echter drukt hij zich hierover meer of min twijfelachtig nit, (bl . i rS ) Maar met nadruk fchildert hij bet
deerlijk verval van onzen handel op Perzie, - zoo voordeelig, omdat men er vele kostbaarheden tegen nit Japan gebaalde goederen inruilde ; - de nadeelen van bet verlies van
Cochin op de MalabaarJche kust, en daarmede van den gewigtigen handel in de beste peper, (daar wij thans op die
kust niet cdn kantoor meer hebben .) Suratte is op de geheele westkust van Hindostan nog de eenige haven, die voor
ons openflaat . (Doch, wij meenen, dat, gelijk Cellon voor
Java, dus ook Bombay voor Suratte een doorn in 't vleesch
is, vooral wanneer nn, volgens de laatfte berigten, Poenah
en bet geheele land van den Peischwa zich in Engelfche banden bevindt .)
Op Kormandel bezitten wij, volgens den
Schrijver, nog Paliacatte, Palicol en Jagernaikpoeram ; deze
kust is om de O . I . katoenen lijnwaden van belang . In Ben.
galen hadden wij voorkeen de gewigtige had Patna, met den
groci van de beste opium ; eene piaats , die, als van geen
belang zijude, in x790 tegen 50o kisteu opium of anifioen 's
jaars aan de Engelfchen werd afgeflaan, die in dezen handel ,
to voren een monopolie, door hen vrijgegeven, federt eene
goudmijn gevonden h .ebben . Ook hebben zij onzen handel
op Malacca geknakt en fchier vernietigd door den aankoop
van Poulo-Pinang, of Prins Wales -eiland, lirgende in de
ilraat tusfchen Sumatra en Malacca, vanwaar een zeer groote handel, vooral op China, gedreven words . Malacca is aan
oils dus ceruggegeven, maar als een uitgedroogd en bijna
verflorven ligchaam . Ilet zal de grootfie moeite vereifchen,
den handel daarheen weder eenigermace op to wakkeren . Een
woord,
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woord, der behartiginge waardig , words bier ge7egd van den
naijver tusfchen Batavia en Malacca, door de Engelfchen niet
nagevolgd, daar bij hen Bombay, Madras en Calcutta zonder
jaloerschheid to geliiker tijd bet hood opge(loken hebben .
Zie daar de wester/che handel, of die op linden • ten westen
van Java gelegen . Ongetwijfeld bebooren daartoe ook Pe .
dir, Queda, Sumatra en Banca, welke wij niet begrijpen
kunnen, dat de Schrijver onder den oosterfchen ~andel begrepen beefs. Daarentegen maakt bij zich met een enkel woord
of van den gewigtigen fpecerijhandel op Amboina, Banda, en
van de overige Molukfche elanden ; en, 't Seen nog vreetnder is, van den handel op Japan, dit wele_r zoo gewigtig
gedeelte van lien van Indie, zwijgt hii geheelenai . Is d ezel .
v e dan misfchien geheel to niet ? Hebben ons de Engelfchen
dAir ook, gelijk in de markt op China, verdrongen? Wij herinneren ons echter niet, van eenigen wettigen afiland diens
handels, of van eeu' flap der Japanfche Regering to then
aanzien, lets to hebben vernomen . Van veel belahg is bet
tegen Cochin ingeruilde Banca ; een eiland, rijit nan tin, betwelk in den handel op China dient, en zelve (zie bl . r55) de
Ilentel is van den Chinefchen handel . Het is to bopen, dat
wij daarvan behoorlijk partij zullen trekken . De Schrijver,
boezeer een vijand van alle monopolie, verdedigt, tilt h oof .
d e der bijzondere omflandigheden, bet voorregt der vernie .
tigde Nederlandsch Chinefche Maatfchappij . Een ze .r merh.
waardig gezegde van een' er voornaamfle Chinefcke kooplieden moeten wij bier aanvoeren : „ Nu Holland weder Hol.
„ land en vrij is, heb ik geene. vreeze : zij zijn to wel be„ kend, -.Is de eerfle alley Natien, en niet in flaat, om hun .
~, ne verbindtenisfen to fchenden ." Roemrijke getuigeois!
doch in de gevolgen tot hierroe van weinig vrucht . Alen
zie bet jaar op jaar vervallend en ten ondergang ibeflend Leiden, welks fabrijken door den Chinefchen handel, zoo die
flechts iets van den ouden mister had, zouden kunnen opge•
holpen worden .
Hoewel de Schrijver reeds een werkje over Java gefchre .
Yen had, vertoeft hij echter ook bier, longer dan bij eene
der reeds genoemde plaatfen, bij die hoofdbezitting der Ne
derlanderss in Indie, welke hij befchouwt : i .) ten, aanzien
van Godsdienst en befchaving, 2 .) van finantien, handel, Marine en fcheepsbouw ; en eindelijk werpt bij een' vlugtigen
K k 4
blik

Soo

A . D . C A M P A G M E ; OVERZIGT,

blik op onze verlorene bezittingen in de Oost- de Kaap,
Ceilon, Cochin en Bernagoor in Bengalen, wier ongemeen ge.
wigs met een woord aangetoond words . Ten flotte komen
als bijlagen een Extract uit de Capitulatie met Schah ABA S
van Perzie (1675), berekeningen wegens den handel op Su .
ratte, en vrijbrieven van Indi;che Vorlien nit de zeventiende
eeuw .
Nog eens : dit werkje verdient de aandacht, niet alleen
des gewonen Lezers die toch een kort , populair en niet
omflagtig voorgedragen denkbeeld dient re hebben van dett
tegenwoordigen flaat onzer Oosterfche bezittingen, maar ook
die van den handelaar, die niet denken moet, dot hij zijne
fpeculatien nog naar de oude fleur kunne inrigten . Maar de
Schrijver had zich toch hier en daar wet was kunnen bekorten, wat minder in declarnatien nitweiden, herhalingen mijden (b . v . bl . 108 en 210, waar bet geflelde wegens den
fpecerijhandel tweemaal, bi na met dezelfde woorden, words
voorgedragen) ; vooral denke hij aan bet fpreekwoord : fchoennsaker, hand u bij uwe leestl want bet zou hem moeijelijk ce
bewijzen vallen, dot de Chriscenwereld zich bepaaldelijk en
uitfluitend aan de bergleerrede van J Ez u s en de eeuvoudige
voorfchriften zijner Aposrelen, vooral van J O H A N NE s en
J A C o B u s, (dus niet of toch minder van P E T R u s en PAUL u s ?) moec houden ; zie bl . 173 . Ook hebben waarlijk uiet
alle Godsdienflen, zoo als hij volgens PAYNE beweert, ten
cogmerk, om de menfchen beter to doen warden dan zij no .
tuurlijk zijn . Kent de Schrijver dan geene eerdienflen, die
menfchenoffers, wellust, zelfs onnatuurlijke misdaden, pre .
diken?
De flijl des werks is zeer wet, en verheft zich hier en
daar zelfs hooger, dan in de meeste boeken van then aard
bet geval is.

f4vontuurlijke en wonderbare Veldtogt van eenen jongen Ko*
zakken-ofcier. Naar het Hoogduitsch. Te .4mjierdam, bij
C . L . Schleijer. 1817. In gr. 8vo . 040 Bl. f 1 .16- :

Men heels nit de onderfcheidene oorlogen onderfcheidene
romaneske verhalen, die dan daardoor, dot zij ten minfle met
eene

VELDTOGT VAN EEN' E071AgLEN-OFFICIER`

lot

gene grootere ware gebeurtenis, die des oorlogs , in verband
ilaan, eenige aanfpraalc op geloof,l als waarachtig voorval,
waken, Wij kunnen niet zeggen, dat zoodanige vinding, on :
nan bet verhaalde waarfchijnlijkheid to geven, onaardig is ;
en wien bet nu, wanneer hij zich in eenen goeden roman
vermaakt, hiuderen mogt, dat hij telkens denizen moet : dit
fchoon tafereel van getrouwheid, edelmoedigheid enz . is toch,
Wet nit de werkelijke wereld, waarin misfchien dergelijke
niec to vinden zijn, then blijft, bij bet lezen van zoodanig
iets, dat met eene wereldbekende gebeurcenis in verband
ftaat, altijd nog de hoop oveng, dat bet in waarheid bei;aan
hebbe. En waarom zoude men niet verwachten kunnen, dat
to midden der gruwelen van den oorlog ook edele daden
gebeurden? In de wereld is immers alles gemengd ; en op bet
tooneel des krijgs , waar de mensch zonder lang bedenken
zijne inborst Nat werken, is ook de meeste gelegenheid tot
zulke bedrijven .
Het voor ons liggend werkje is, wat de flof aangaat, ontleend nit den veldcogt der Rusfen tegen N A P O L E O N, ett
bet verhaal zoude zeer wet meer dan roman kunnen zijn .
Aan den Don woonde de jonge M I C H A e L S o R O N SKY,
bij wiens ouders eene nicht, C AT H I N It A, in huis was,
dochter van eenen Heer v A N WATELEF uit Moskou, die
haar, na den dood zljner vrouwe, geheel aan de zuster vat*
deze, moeder van MICHAeL, had overgelaten . De jonge:
lieden verbonden zich aan elkander door de heiligfie wederzijdfche beloften. Dan, een jonge Graaf V A N G O M E R O WN o, wiens ouders in Moskou leefden, vernachtte toevallig bij
de ouders van M I c H A e i. , en werd op CAT H I N K A verliefd . Hij was rijk, en de Heer VAN WATELEF flechts
een gewoon edelman ; op deze omflardigheid bouwde hij zijne hoop .
De Heer VAN WATELEF en de familie soxoNSKY
fchreven elkander weinig . De laacfle nvijfelde niet in 't minile aan de toeftemming van den eerflen in bet huwelijk vats
C A T H I N K A met M I c H A EL, en verzuimde, de verloving aan
hem to melden. Deze omflandigheid veroorzaakte, dat, G oWEROwNO ondercusfchen bij VAN WATELEF om CAT H I N K A nangehouden hebbende, deze zijne toeftemming
gaf, wits C A THINK A nog vrij ware . Ilij reist dus naar s oKoNsKY, hoort, wat er gebeurd is, en nit de otndandig .
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dot men hem in C A T H I N K A'S verloving met my.
in 't geheel niet gekend heeft, ontftaat een hevig
engenoegen, 't geen ten gevoige heeft, dot VAN W A TELEF zijne dochter mede naar Moskou terug neemt.
Hier kan CA T H I N K A de nadere verkeering met de familie o o M E R o w N o niet ontgaan , en wordt door dezelve
stitmuntend behandeld . Hare drie broeders deelen in hare
tmart. Geen rijkdom van bet huis G O M E R O W N O, geene overreding, geene vriendelijke behandeling kunnen CA .
T II I N K A voor den jongen Graaf gewinnen of aan M I C H A E L
ontrouw maken .
De Franfchen waren reeds tot op bet Rus(ifche grondge6
tied voortgerukt . M I C H A e L's ouders leggen een bezoek in
de nabuurfchap of, en middelerwiji reist MICHAEL naar
Moskou, OM C AT H I N K A to redden . Eene ondernomene ontvoering uit 11aar vaders huis mislukt, en maakt de zaak flechts
erger. S o R a N S K Y was zi}uen zoon naar Moskou achterna
gereisd, en, hem onderweg ontimoetende-, rust hij hem ten
oorlog uit, aan welken de jongelihg thans met hevigbeid deel .
neming begeert. G O M E R O W N O was reeds long naar het
Ieger.
Toen Moskou reeds braudde, raakte MICHAEL, verkleed,
er binnen ; maar C A T H INK A Was met de Gravin G 0 M ER o W N o gevlugt . Ook VAN W A T E L E - F was weg. Van de
buishoudfter, die hij in den kelder van bet ledigftaande huis
vend , verneemt hij , dot V A N W A T E L E F gezegd had, dot
zijne dochter met G OM E R O W N O getrouwd was . Nu wit
hi), alles verloren hebbende, oak zijn leven op bet "pet
zetten, en komt zoo, met veel moeite, bij zijne divifre aan,
W I N Z I N G E R 01) E was de eerile , die Moskou weder bin .
nentrok, en M I C H A E L in diens gevolg . Met moeite redt hij
er zich echter wederom nit, en vindt I W A N , vercrouwdflen
broeder van C A T H I N K A, die bet net gelooven wit, dot zijne
zaster getrouwd is , maar bet G OM E R o W N 0 zelv', then hij
binnen kort hoopt to ontmoeten, vragen, en MICHAEL berigt zenden wil Uit eenen brief van zijnen vader maakt hij
intusfchen deze noodlottige uitkomst ook op. I W A N hoort
de bevesciging nit den mond van,G O M E R O W N O zelv', en
maakt joist geene boost, dit aan MICHAEL re melden . Moor
hij heeft toevaltig gelegenheid, hem nit de handern der Fran .
fchen to redden ; en nu berigc hij hem het noodlottig uleuws .
Kort
ieid,
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Kort daarop hoort M I C H A E L Vatl den Vorst K U T tI S 0 W,
dat de Graaf, gevaarlijk gewond, huiswaarts is gevoerd .
N I COLA A S, de jongite broader van I W A N, ontmoet
M I c u A E L, en melds hem , dat Lw A N gefpenveld is . Mie H A Z L verzoekkt hem , naar den roeAsud van o o x E K o wN o to vernemen . Middelerwijl reds ds cm A e L eene Frunf'cha
tooneelfpeelfter, die hij voor cATnu
& Weld , nit de banden van Kozakken, en houdc boar, niettegenitaande deft
dwaling, onder zijne befcherming, tot dat zij in een hospi*
tan] to Moskou ilerft .
MICHAEL verneetnt, dat CATHLbt.;.A Op GOMta,aam.
N o's landgoed is, en dat de jonge Coif f begin to beteren.

Na een gevechc met de Franfchen, heed~ hay's aanzieu, dat
M rcH A e L gefneuveld is .
Ondertusfchen kwijnde cA~ra.Ltt
.tr en aterd door
de moeder van den jongen Qraaf 1p
ltd- dire
haar, hoe kiesch ook, evenwel rq „
r Au L zocht to bewegen. Te verl"fr..~
X1l dm a,
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na zijn herftel , weder not bet legen venrektsen; e0 bid bet
aandoenlijk affcheidstooneel wil de jonge Graaf van oAT H I N K A verder niets , dan dat zij hem zeggen zal , of zi$
hem .zoude kunnen beminnen, ZOO M I C H A 6 L er niet ware'
Zij zegt : ja! maar heeft hiervan fpoedig berouw. WATE•
LEF vernieuwt bet gerucht, dat CATHINKA Met PAUL.
getrouwd is.
Ben bediende van den jongen Graaf brengt in bet hula
van deszelfs ouders tifdiug, dat hij, doodelijk gewond, to
Moskou ten huize van den Heer VAN W A T E L EF lag .
ZIJ
reizen met CATHINKA terllond naar doze tkad . Een fnsphaankogel had PAUL her linker oog en een gedeelte van bet
neusbeen weggenomen. Men trekt alle mogelijke partij van
zijuen medelijdenswaardigen toelland,
ow CATHINKA to
vermurwen . Zij neewt ftandvastigheid voor . Thans worde
van de gefchiedenis met de tooneelfpeelfter, waar de DoctQr
van wist, gebruik gemaakt, om CATHINKA Van MICHAEL
;f to trekken. Dan, ztj gevoelt, dat dit laster is. Onder..
tusfchen krijgt zij heimelijk eenen brief van Karen voed1tervader, aan wien W A T E L E F her gewaande huwelijk van zij .
ne dochter had gefchreven, waarin hij haar verwijtiagen
doer . Hierdoor krijgt een vroeger plan vastheid ; en zij gelast den bediende, die den brief bragt, haar to wachten, dewijt
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wijl zij, zoodra de maan opkwam, met hem naar den Dark
wilde vlugten.
Zij laat een briefje achter, en ontvingt ; maar, om vervolging to ontwijken, niet naar den Don . Zij befluit naar bet
leger to gaan, en M I c H A e L op to zoeken . Inkeerende bij
gene wednwe, die haren man in den flab son de Moskowa
lead verloren, ontdekt zij zich, koopt van haar alle kleedeTen en wapenen van den overledenen, die zij ter uitrusting
noodig had, en vertrekt met Lien man uit bet dorp naar den
Dnieper. Onderweg ontmoct zij twee Kozakken, die in den
flag bij M I C H A e L geweest zijn, en meenen, dot zij hem dood
van zijn pnard hebben zien vallen . C A T 11 1 N K A verneemt
dus M I C II A e L's gewaanden dood, flijgt van her paard, eu
blijft, terwiji de anderen voortrijden, bij de beide Kozakken.
CATHINKA dringt hen, met haar terug to keeren, om to
onderzoeken, Of M I CH A e L wearlijk dood is. Zij openbaart
zich aan hen, en zij zijn gewonnen. De een words naar bet
ltnis van S O R O N S K Y gezonden ; de ander blijfc bij haar .
De flervende jonge Graaf, die de edelfle gevoelens openWart, begeert, dat, zoo ooit CATHINKA wedergevondeu
en met M I C H A e L in bet huwelijk verbonden worde, zij ne
ouders haar als hun kind zullen aannemen . W A T E L E F laat
2ich, onder deze omllandigheden, overhalen, om bet huwee
Iijk dan toe to than .
De Graaf en Gravin G 0 ME A O W N O gaan ten bezoek naar
de familie S o R o N S K Y, alwaar middelerwijl de Kozak aankomt, meldende dat M r C H A C L misfchien niet gefueuveld,
en C A T H I N K A naar hem aan 't zoeken is .
De Franfchen hadden, op hunne vlugt, hunne krijgsgevangenen in een Rusfisch dorp in de kerk opgefloten. Bij htinne
verdere vlugt lieten zij cldnen terug ; dit was M I C H A e r,,
maar die zijne eene hand verloren had . C A T H I I`I IC A komt
met haren Kozak in hetzelfde dorp, en vindt alzoo haren
]IIICHACL weder.
W i hebben dit verhaal met zeer veel genoegen gelezen .
De, meest edele, wdl volgehoudene karakters en de ge •
trouwe liefde, die er in gefchetst worden, maken bet aantrekkelijk . Wee den genen, die bet daarom voor eenen roman verklaart, oindat er znlk eene liefde in wordc voorgefield !
De

W . L I N L EY , RUDOLPB REYBRIDt t,
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De Gevallen van R U D 0 L P11 R E Y B R I D G F, of Schetfen van
hedendaagfche Karakters, Zeden en wijze van Opveeding .
Uit het Engelsch van w . L I t1 L E Y . Met Platen . I11de
en laatfle Deel. Te Haarlem, bij F . Bohn . In gr. 8vo .
22o BI. f 2-I8- :
Zijn de vorige deelen van dit werk met belangitelling en
welgevallen gelezen, ook de eindelijke ontwikkeling moet
algemeenen bijval vinden ; wij voor bet minst geven alsnu
den Sthrijver gaarne den lof, dat hij zijn plan Ineesterlijlc
heeft uitgewerkt ; en de naam van den Schrijver van Rudolph Reybridge zal bij ieder werk, dat ons verder van hem
Inogt ter hand komen, vooraf reeds de verzekering zijn, dat
wij sets zeer aangenaams en nuttigs zullen lezen . De held
des verhnals, altijd even opregt, edelmoedig, braaf en mannelijk gevoelig, heeft in dic deel nog wet eene en andere
moeijelijke beproeving , en de Lezer wordt nog wet meermalen over hem ongerust ; maar einde :ijk wordt de knoop
ontbonden, en komt hij, door de beiturende leiding eener
altijd waakza ;ne Voorzienigheid, tot lien hoogen stand en
eer, en dies hoogen trap van aardsch geluk, als de Lezer,
die onmisbaar al vroeg zijn vriend werd, hem maar kan toewenfchen ; terwiji zijn meuigvuldig vroeger ongeluk in ieder
opzigt tot die zatigheid voorbereiding was . Dit worth ons
nu wet Wet alzoo voorgecijferd ;, maar, zich de gebeurtenisfen herinnerende, wordt her den nadenkenden duidelijk, gelijte
ook, dac hem zijne vroegere edelmoedigheid en menschlievende hulp inede is ieder opzigt kennelijk vergolden words .
„ Door eene verwond(.,r!iike tusfchenkomst, itrekte Hij (de
• Algoede) zijue befcher,nende hand uit ; voor eene korte
• poos lief H :j wet de deugd verdrukken en de ondeugd ze• geviereu ; doch war zullen de floutile twijfelaars van de„ ze uitltomst zeggen? Dat hier de kleingeestige Epicurist,
„ aan zinnelijkheid verfaafd, de Voorzienigheid, zoo hij
„ durft, belagche1 Laac hier de verlichte, vrijdenkende wijs„ Beer, die met een trocsch voorhoofd beweert, dat de Al• magt wet voor de geflachten, maar niet voor de enkelen
• zorgt, her zigtbare weretdbeftuur ontkennen . Laten zij,
wanucer zij moed hebben, huunt:u Afgod, bet Geyal, hier
• op

606

W . L I N L E Y, RUDOLPH REYIIRIDGE .

~, op den troon zetten ; en kinderen zullen hen uitlagchen,
• wanner zij hooren, dat Geval bet gebed des beweldadig .
den verhoorde, en den weldoener uic de handen van be-

• driegers en booswichteu redde, door iemand, die hen niet
m kende, die naauwelijks immer iets van hen gehoord had,
~, maar die tot dat einde uit de golven gefpaard word . Neen!
„ peeni dat gevoel van onuitfprekelijke dankbaarheid, bet„ welk uit eene zoo uitflekende weidaad van bet Opperwezen voortvloeit, dat gevoel, hetwelk op ewer alter ge .
„ iaatstrekken fchicterc, getuigt, dat Hij beflaat, en een
„ belooner is dergenen, die Hem zoelren . - Ja ! riep de
Graaf, terwijl hooge , godsdienflige geestdrift in zijne
„ oogen fchitterde, -- ja! Hij heeft ons welgedaan, boven
„ onze vurigfte, hoogtle verwachting . Maar waar is zijn
„ beste zegen? waar is mijn dierbare zoon ? o! Hij kome
„ nan mijn hart! Dat hart, door godsdienftig gevoel geflerkt,
„ zal nu op zijn gezigt niet meer breken . Waar is hij ,FIT z~, ALLEN, bet ware kind mijner zoo duur beminde ?
Ann uwe borst ! gilde R u n o L P H , en lag fprakeloos in de
Ook A R D E N D A L E was bet onmoge„ armen zijns vaders .
„ lijk, iets verder to uiten : in een gevoel, hetwelk geene
,, pen kan befchrijven, geene tong kan uitdrnkken, omhels .
„ den en weenden zij met elkamder, en fnikten ; terwiji
„ D E N H A M, in aanbidding verloren, op zijne knien zonk,
~, en aan de bronader des levens bet reinlie dankofl'er toe„ bragt, door geene woorden verzwakt . Neen I ook wij wa .
„ gen bet niet, deze fchilderij uit to werken ; bet gordiju
„ vane neder, en her hart onzer Lezeren voltooije de Inch„ tige trek ken!"
Doze groote waarheid words dan door dit verzierd verhaai
wet niet bewezen, maar opgehelderd .
Gelukkig de Lezer,
die, met bet verhaal niet to vreden, maar door hetzelve tot
opmeritzaamhe .d en gevoel gefcherpt , dit dierbare in de ge.
fchiedenis der wereld en van zijn levee tastbaar opmerkt, en
dan oak zeker, immers genoegzaam voor zijn geloof en beoefening, bevestigd villdt!

De

A . V O N 1 0 T Z E B U Z, DE ZOON UIT JAMAIKA,

De Zoon uit Jamaika, of de vaderlijke Beproeving,Tooneelfpel,
gevolgd near den West - Indier Van A . V 0 N It O T Z E B U E 9
door M . G . E N G ELM A N . Te 4rnJlerdam, bij de Wed. IiL

van Resteren en Zoon . 1817 . In ki. 8vo, i4z BI. f ;-16- :

Die Zoon uit Jamaika is een zonderling beer ; hij is met de
Europefche zeden onbekend,en door die onkundenagenoegden
eerflen (lag vanzijn arrivement de dupe van bet ellendigst gefpuis,
en echter is de fchatrijke jongen een troetelkind des geluks ;
want nog dien zelfden dag erlangt hij vader en fchoonvader,
fchoonbroeder en fchoonzuster, vrienden, en eene regt beminnelijke bruid, alien van den echt goeden flempel ; en wij
gunnen hem dit alles hartelijk, omdat hij bet waarlijk verdient . Het fluk words verlevendigd en bet genoegen verhoogd door de teleurflelling en eindelijke gevoelige flraf van
cen oud, afgrijfelijk, rimpelig, gierig en daarbij fchijnheilig
wijf. - Bij de lezing voldeed ons bet verdichtfel, en her
zal ook wel op bet cooneel voldoen .

De Familie Bendheim ; in lee,rijke Cefprekken voor de Jeugd.
Door K . H A H N , Rektor der Keninklijke Ga>nizeensfchool

to Berlijn . (Tit bet Hoogduitsch vertaald . II Deelen . Met
Platen . Te Amflerdam, bij H . Timmer . 1817. In kl. gv..
Te zan.en 363 Bl. f 2-to- :

O nder de onderhoudende en leerzame gefehriften voor kin .
deren verdicut dit werkje buiten twijfel eene eervolle plaats .
De Schrijver weec rent goed in den kindertoon en onderhou .
dend ce verhalen, en kiest zijue onderwerpen zoodanig, dat
lees- en leerlust aanhoudend geprikkeld worden ; en de heil.
zaamile lesfen, om de doorgaande en niet ongewone gebreken
der kinderen tegen to gaan, zijn overal in den loop der gefprekken natuurlijk en doelmatig ingevlochcen . Eerst wordt
men bier bekend gemaakt met de lieve Familie, op een pleat .
je tegenover den t~tel afgebeeld, waarin de waardige grootvader doorgaans de verhaler is, nu en dan door een of ander vriend afgewisfeld . Dan volgc eene gefchiea&enis, bij gefchikte nanleiding, uit des grootvaders leven, w elke de kinderen voelen doet, hoe veel er in de wereld door eene klelnigheid kau worden veroorzaakt order de God delijke lei .
ding,
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ding, en dar men alzoo niets befchouwen Moet zonder
Gods befluur en invloed . Ben reisje naar eene naburige ker,
iris geeft velerlei, en veel leerzaams ; her words in drie afdeelingen verhaald, en is met gefchiedenisjes en allerlei voorvallen doorweven . De voordeelen der leerzaamheid, een
gefprek, dat daarop volgt, is door aanwijzing en voorbeelden, die wdl gekozen zijn, bijzonder leerzaam . De gefchie •
dens van de vlngt, bet gevaar en de redding van den Engelfchen Pretendent , g A RE L E D UA RD, befluit bet eerfle
deeltje . Het tweede bepaalt zich meerendeels tot de natuurlijke gefchiedenis, gelijk de vermelding der opfchriften reeds
voelen doet : De Y:'schvangst, - De Wondermenfchen, - De
fatten, De Broeder- en Zusterliefde, (zeker ter afwisfeling
bier ingevoegd) - De Steur, en hoe die gevangen wordt .
Men ziet alzoo, dat dit werkje een allerlei is, en zal zich
bij bet nallaan, was bier al voorkomt, in deze rubrieken
aiiet aangewezen , daar nog meet van overtuigen . Maar bet is
een onderhoudend en leerzaam allerlei, dat door leergierige
kinderen zeker meet dan eenmaal met vermaak gelezen words .
-- De vertaling heeft ook niets, dat ons bijzonder hinderde .

De niettwe Kindervreugd, of 4lphabetifche herzameling van
4rnbachten, Ijeroepen, Iledrijven, Neringen, Handteringen,
enz. voorgefleld door 24 Plaatjes in fleendruk, enz . Te Jar ..
flerdarn, bij van Arum en Kraaijenbrink . In I2nro. 52
BI. f : - r4- :

D eze proeve van plaatjes in fleendruk is zeker voor verbetering vatbaar . Bij ieder plaatje hebben wij vierderlei foort
van letter, en de bijfchriften en versjes zijn, zoo als zij
zijn, voor kindertjes, die men dan een a . b, c. boek geeft,
wel flier order, maar toch ook flier boven de markr . Men
kan alzoo bet boekje zoo als vele andere, gebruiken . Eene
en andere fpel- of taalfout moge bij cenen herdruk verbeterd
worden . Het kind, gewoon ink- voor inkt- verkooper to
lezen, heeft naderhand moeite, zich dit to ontwennen ; en
wij leeren he ook maar liefst ten eerfte, dat kuip vrouwe.
lijk is . Hetgeen dit boekje moet aanprijzen, is, dat de op
de prentjes bedoelde voorwerpen, ook voor bet kleinfle
kind, dadeliijk kenbaar zijn.
NO- IX.

'bl. 385 . reg. 23, ftaat ; ilmycaldo, lees : ifmyraldo,

BOEKBESCHOUWING.
De Godsdienstleer van den Bijbel, uit het flandpunt
van onze geestelijke behoeften befchouwd ; door J . L .
E W A L D . I/le Deel. Uit het Hoogduitsch vertaald,
door G . C . S P A A N, Predikant to Heerjansdam en
Ki1fhoek . Te Dordrecht, bij A . Blusfd en Zoon .
1817. In gr . 8vo . XVI en 327 Bl . f z-16- :

.L9it werk,waarvan bet eerfte deel in bet licht is verfchenen, beveelt zich aan, en door den roem des Schrijvers , en door bet belang des onderwerps , en door den
langdurigen arbeid, aan hetzelve belleed . \Vie kept
E W A L D Diet , uit wiens vruchtbare pen vele fchriften
in de Hoogduitfche taal zijn voortgevloeid en in onze
moedertaal overgebragt, welke met groote graagte gelezen worden ? Het onderwerp van het tegenwoordige is
allerbelangrijkst ; zijnde de Godsdienstleer des Bijbels ,
befchouwd met betrekking tot onze geestelijke behoeften . De tijd, aan de bewerking betteed, is bijzonder
merkwaardig . De Schrijver betuigt zelf, in het begin
zijner voorrede, dat dit gefchrift de ilotfom is van meer
dan vijftien jaren nadenkens : en , fchoon hii er bijvoegt,
dat dit niemand voor hetzelve moet innemen, is het,
echter, zeer gefchikt ter aanbeveling, vooral daar de
Schrijver een man is , then men , Diet zonder grond, wet
eens van oppervlakkigheid befchuldigd heeft . - Br is ,
behalve bet zoo even opgemerkte, Dog iets,hetwelk dit
werk van meest al de overige fchriften van E W A L D
onderfcheidt, namelijk eene afgetrokkene voordragt,
een eenigzins wijsgeerige toon, en menigvuldige kunstwoorden, ontleend uit de fcholen der vermaardile wijsgeeren van Duitschland, K A N T, F I C H T E en s c 11 E LL I N G ; en hieraan , zegt de Vertaler met reden , is olis
lezend publiek Diet algemeen gewoon . Met leedwezen
11%r1. 1
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merken wij dit zeer hinderend gebrek in bet onderhavige
werk op . fchoon wij er tevens met den Vertaler bijvoegen, dat het voornamelijk in bet begin plaats heeft,
terwijl in bet vervoig de flijl duidelirjker wordt .
Om onzen Lezer over bet oogmerk en den aard van
dit werk to doen oordeelen, zullen wij, hoofdzakelijk,
nit de voorrede des Schrijvers, de aanieiding tot hetzelve opgeven . Reeds op de Akademie had men hem
ingeprent , dat hij het hoe van alles moest zoeken to
begrijpen en to verklaren, bet trachten begrijpelijk to
maken, of, indien dit niet gelukte, bet verwerpen .
Hierdoor zocht hij, alwat in den Bijbel voor hem onbegrijpelijk was, weg to redeneren ; en, weldra ondervindende, dat dit niet geniakkelijk ging, verwierp hij
to eeneniale den Bijbel , ten minfle als Goddelijke openbaring . Hij zocht voorts zorgvuldig naar eene wijsgeerte, die hem voldeed . Dit ging eenigen tijd goed .
Doch velerlei noodlottige omtlandigheden deden hem
eene behoefte gevoelen naar iets verheveners en beiligers . Zijne wijsgeerte werd hem een riet, dat fpoedig
brak . Door de fchriften van x E s s, L A V A T E R en
anderen weder op den Bijbel opmerkzaam geworden,
begon hij dezen op nieuw door to lezen, en denzelven
bijzonder met zijne onvoldane geestelijke behoeften to
vergelijken : en van then tijd of vond hij den Bijbel geheel anders ; hij gevoelde meet en meet , dat dezelve juist
voor 's menfchen geestelijke behoeften berekend was,
en dit heeft hij in zijn doorwrocht werk zoodanig aangetoond, dat het, vooral in onzen tijd, der overpeinzinge van ieder' waarheidminnaar overwaardig is .
Overeenkomflig dit zeer gewigtig oogmerk, nu, gaan
vooraf eenige wenken , betreffende de onafhankelijkhei3
der godsdient'ige denkbeelden van alle wijsgeerige flelfels . Dan volgt eene inleiding, waarin en over onze
geestelijke behoeften gehandeld wordt, (zijnde voornamelijk eene nadere kennis van God, als Schepper en
Weldoener van het Heelal, verzekering van de vergeving onzer zonden , en troost in rampen) en over de
Mo .
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mogelijkheid eerier Goddelijke openbaring, en over de
verfchillende zoogenoemde openbaringen, welke alien
getoetst worden , maar voor die der Christenen , als alleen voldoende, moeten wijken .
Van bl . 168 of begirt bet werk zelve, over de heilige
fchriften der Christenen, en bevat, tot bet einde van
dit deel, de vier volgende afdeelingen : i°. De algemeene gefchiedenis der menfchen . z° . De gefchiedenis c,er
Israelietifche ftamvaders . ;° . De gefchiedenis des Israelietifchen yolks tot op den dood van Mozes . 4° . De
gefchiedenis van dit yolk onder deszelfs krijgsoverften,
helden en koningen . In iedere derzelven wordt, volgens eerie geleidelijke orde, onderzocht, wat men vin .
den kan in deze Bijbelboeken, betreffende de geestelijke
behoeften der menfchen ; en achter iedere zoo wel, als
achter de inleiding, zijn nadere aanmerkingen, ter opheldering of staving van bet aangevoerde .
Over bet algemeen befchouwen wij dit werk, als bet
verf'and, bet hart en der geleerdheid des Schrijvers
zeer veel eer aandoende, en bijzonder gefchikt ter bevestiging van de waarheid en van bet uitftekend nut des
Bijbels . \Vij darken den Vertaler, dat hij begonnen
heeft, hetzelve ons in het Nederduitsch, en zelfs beter to leveren, dan bet in 't oorfpronkelijke is uitgekomen, dewijl hij, bliikens zijn voorberigt, bl . 5, vale
onnaauwkeurigheden in de aanhalingen heeft verholpen .
Er zullen, denkelijk, agog twee deelen volgen, tot wier
bewerking wij den eerwaardigen S P A A N de noodige
kracht en aanmoediging toewenfchen : en wij vertrouwen, dat in dezelvcn minder drukfeilen en verbeteringen noodig zullen zijn aan to duiden, dan er zich
in dit deel bevinden .
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Rigt zich ons leven naar ooze vrijheid, of naar eene
hoogere bellemming? - Drie Leerredenen, bij den
aanvang des jaars 1816, in Bremen gehouden, door
J . H . B . D R a S E K E . Uit het Hoogduitsch vertaald
door C . VAN E F E N , Leeraar der Hervormden to
heendam . Te Groningen, bij J. Rontelingh . 1818 .
In gr . 8vo . 92 Bl. f : -16- .

G

rootert lof geeft de Eerw . Vertaler in zijn voorberigt aan dit gefchrift van den Heer n R a s E x E . Hb
verwondert zich, dat men nog geen ander van dzen
Schrijver in onze taal heeft overgebragt, en vertrouwt
daarom, aan ons publiek geen' onaangenamen dienst to
bewijzen, door de vertaling van bet tegenwoordige .
De Heer t R a S E K E treedt dus thans , voor de eerfte
male, voor ons puhliek op ; en bet is daarom van belang, dat wij van dit gefchrift een eenigzins uitvoeriger verflag geven, vooral daar bet onderwerp gewigtig, en de lof des Vertalers,die ons eerlang anderevan
des Autheurs fchriften belooft, hoog geftemd is . Kwijten wij ons dan bier van onzen pligt' zoo volledig, als
de acrd onzes Maandwerks flechts eenigzins toelaat !
Het doet ons Teed, dat wij niet zoo gunftig over dit
letterwerk kunnen oordeelen, als de Veer Vertaler gedaan heeft . Als godgeleerd-wijsgeerige Verhandeling
voldoet bet ons in geenerlei opzigt, daar het bet allereerst en alleronontbeerlijkst vereiselite van alle zulke Ver .
handeling mist , -- juistheid en klaarheid van uitdrukking, en naauwkeurige onderfcbeiding van zaken, zonder welke men nooit verwarring van denkbeelden voorkon3en, en tot een ondubbelzinnig refultaat zijner navorfchingen geraken kan . Zelfs bet eigenlijk onderwerp
of hoofddoel der Verhandelinge words nergens bepaald
opgegeven . De viaag op den titel : Rigt zich ons leven
naaar onze vrijhdfd, of naar eerie hoogere bef`ernvning ?
zal
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zal ons dit melden ; maar zij is duister . '\Vat verftaat
de Schrijver door ons leven ? Men kan er flechts naar
raden, en verwacht to vergeefs , dat men, in bet hoofd
der Verhandeling zelve, deswege opheldering erlangen
zal . Men moet al een goed deel van bet gefchrift gelezen hebben, eer men zich overreden kan, dat ons levee
bier beiden to gelijk, en onzen levensloop, onze lotgevallen, onzen voor- en tegenfpoed enz ., en ons zedc.
lijk leven, ons doen en laten, bereekent, en dat de
Schrijver in bet algemeen onderzoeken wilde, zoo wet
of ons zoogenoemd lot in de wereld, als of ons zedelijk
befluur van onszelven afhange, dan of wij, ten aanzien van hot cen en bet ander, onder den invloed of
bet bedwang eener hoogere magt ftaan . Ondertusfchen
fchem :rt, onder bet lezen, alles voor de oogen, otndat aanhoudend over twee zoo onderfcheidene en ongelijkflachtige dingen to gelijk gefprol :en, en, hetgeen
van flechts. CEn van beiden waar is, telkens, als van
beiden geldend, voorgedragen wordt, en daardoor gedurig valfche befluiten worden opgemaakt, tot dat de
Schrijver, op bet Clot, door al bet tegenitrijdige,
dat in zijne voordragt heerscht, zelf verbijsterd, zich
Diet to redden weet, dan door de belijdenis, dat hij dat
tegenilrijdige niet weet overeen to brengen . - Doch
ziet bier, Lezers! bet beloop van bet geheele gefchrift .
Een mensch kan geen ding aannemen, zoo het hem uit
den Hemel niet gegeven yij . Deze woorden van J o A NN E s den Dooper (j 0 A N . III: $7.) dienen tot tekst
der eerJle Leerrede . Zij worden aldus geparaphrafeerd :

„ Geen mensch kan verder gaan, dan hij moet ; de Bind„ palen zijn geftoken ; de middelen zijn gefchonken ; de
• krachten zijn gewogen ; de roeping laat zich hooren ;
„ wij treden in bet leven, en ons deel words ons van
,, den Heere gegeven ." De verdere uitbreiding hiervan
komt veer op bet volgende : „ Den mensch komt niets,
• geheel niets toe van hetgeen hij vermag, of bezit .
• Het is alles gave van God . -- In hem leven wij, be• wegen wij ons , en zijn wij. Zelfs datgeen, dat
L 1 3
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• zich bet meest als ons werk vertoont, - waarin op
• bet allervrijst , eigendommelijk en onmiskenbaar ons

„ wezen werkzaam is, is eene gave van boven . Wij
„ zijn nit onszelven niet bekwaam lets to denken . Alle
„ onze bekwaamheid is uit God . Hij wt'rkt in ons bet
„ willen en Let werken naar zijn welbehagen . ' - Dit
vindt , volgens den Eerw . Redenaar, zijnen drievoudigen grond in ons Chr'steliil : geloaf, in ons nadenken,
en in onze ervaring, gelijk hij vervolgens poogt to Raven ; waarna hij befluit : „ Is dit zoo, en kan bet niet
• anders zijn ; hoe heilia wordt dan, daardoor, alles,
„ wat betrekking op ons heeft ! hoe dierbaar alles,
„ wat ons aangenaam is ! hoe ligt alles , wat ons wordt
• opgelegd ! hoe klaar alles, was ons ontmoet ! hoe
• zacht alles, wat oils fmart! hoe welkom alles, wat
• ons verwacht ! " En in de uitbreiding dezer zes
biizonderheden beflaat de toepasfing.
In de tweede Leerrede maakt zich de Schrijver de volgende bedenkingen : i . Beftemt de Hernel mijn lit , dan
is ook mijne vrijlteid flechts een verleidend droombeeld .
Jk ben flechts werktuig in eene vreemde hand . 2 . Doet
de Hewel alles, dan is mijne werkzaamheid ook overtollig ; ik heb dan de handen flechts in den fchoot to
leggen . 3 . Befchikt de Hemel alleen alles, dan is mijn
toeftand voor verbetering, van mijnen kant,gebeel on .
vatbaar : ik kan dan , als ik ongelukkig ben, wel beklaagd, maar niet berispt worden . -- Hij wil de twee
laatfte bedenkingen eerst beantwoorden , en fpaart de
eerite voor de derde Leerrede . -- Schoon de mensch
niets kan aannemen, dan hetgeen hem gegeven wordt,
ontkent hij echter, dat de mensch zelf daarbij niets zou
behoeven to doen, of niets zou kunnen ; maar houdt
bet integendeel vastelijk daarvoor, dat er, aan de zijde
des menfchen, lets zeer wezenlijks gevorderd words,
indien hem zal toegedeeld worden, wat de Hemel hem
heeft toegedacht : en nu bepaalt hij, bij overbrenging
van zijnen tekst , (J o A N . III : 35) zijn thema aldus
De Fader heeff de kinderen lief, en geeft alles in hunne
hand ;
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hand ; en bewerkt dit vepolgens aldus : God doet aan
alle zijne fchepfelen wel ; maar , treden wij in geene nadere betrekking, dan die van fchepfelen, tot Hem, -worden wij geene kinderen des Vaders , medegenooten
van zijnen geest en zin, dan ontvangen wij niet alles,
wat wij hebben konden . Slechts als wij kinderen wor .

den , ontgaat ons van de goederen des Vaders niets .
Kinderen zijn erfgenamen : alles, wat hun immer toebehooren en toekomen kan, komt in hunne opene, reine, vlijtige, vormende hand . De opene hand is de tot
ontvangen gereede, en beduidt den openen zin, de tot
ontvangen bereide ziel . `Vat reine en vlijtige hand zij,
verllaat zich van zelf. Door vormende hand meent de
SchrUver die des genen, die ledige woestijnen tot bebouwden grond maakt, moerasfen en wouden in lustwaranden herfchept , de diepten der wetenfehappen peilt ,
enz . enz . ; maar vooral, die allereerst, en laatst, en
eeuwig bezig is met de hervorming van zirhzelven ,
Tnet vreezen en beven zijne zaligheid zoekt, enz. Di€
alles words breed uiteengezet , en telkens toepasfelijk
belloten met de vragen, of de toehoorder flu ook de
opene , reine, vlijtige , vormende hand hebbe . -- Men
mag bier vragen : indien de mensch zoo gebeel niets van
zichzelven, alles uit den Hemel hebbe, als de Schrijver beweerd heeft ; indien hij in zichzelf zoo volflrekt
onbekwaam zij om iets to denken of to doen, en indien
zelf's de befluiten van zijnen wit (gelijk bet op bl . 15
beet) gaven van boven zijn, - of dan ook bet kind
van God to worden, en de opene, refine, vlijtige en
vormende hand to hebben , niet geheel van God zij , en
den mensch zelven daar niets van toekome? En, zoo
ja, of dan de Redenaar wel iets van zijne tweede en
derde bedenking hebbe opgeheven? Zoo neen : of hij
dan zijne leer, dat alles geheel alleen van God kotnt,
en de mensch zelf geheel niets vermag, zoo als hij
die heeft voorgedragen, niet even zeer overdreven
hebbe, als die, dat God altijd alles, zonder eenige
uitzondering, zijnen kinderen in de hand geeft?
Laat
L 1 4
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Laat ons zien, hoe hij zijne eerie bedenkingnu, in
de derde Leerrede, oplosfe . Flier dient hem tot tekst
JOAN . III : 34, naar LUTHER'S vertaling : God geeft
den geest niet met mate ; hetgeen bij hem zegt : God
is, in de bedeeling des geestes, aan geene maat gebonden ; Hij is volkomen vrij, den eenen op een' nederen
(lageren), den anderen op een' hoogeren trap to ftellen . Maar (vraagt de Schrijver) kan men, als bet met
de zaak zoo gelegen is , dan nog van een vil des meafchen fpreken ? Is het menfchelijk geflacht alzoo als befloten door eene hoogere magt,waar blijft dan de waarde van zelfltandige wezens? of, hoe beflaat zulk eene
gebondenheid nog met onze vermeende (?) vrijheid? Ziet
daar op nieuw de bedenking ! „ V66r alle dingen (zegt
• de Heer D R a s r. K E) moeten wij hier onderzoeken ,
„ of beiden werkclijk beflaan, zoo wel dat, wat wij
• onze gebondenheid (bepaaldheid) noemen, als dat,
• wat wij onze vrijheid heeten . Vooreerst, hoe is het
• met onze gebondenheid (of bepaaldheid door eene hoo„ gere magt) gelegen? Is zij misleiding, of beftaat zij
„ inderdaad? Tweederlei dingen kunnen wij onweder„ fprekelijk niet loochenen . Wij zelve zijn daar op
„ eene wijze en in eerie gedaante, die wij niet beltemd
„ hebben . De dingen om ons heen zijn daar in eene
• betrekking tot ons, en met eenen invloed op ons,
„ die wij niet verordend hebben ." Dit beiden wordt
nu uitgebreid . Ons is niet gevraagd, of wij beftaan
wilden : wij ontvingen onze geest- en ligchaamsvermogens, onzen aanleg, onze neigingen, onze krachten,
ons temperament enz ., zonder dat wij daaromtrent eenige keus hadden ; en altijd moet ons dat woord voor den
geest zijn : heeft niet de pottenbakker magt, om uit
hetzelfde leetn to maken liet eene vat ter eere, het andere ter oneere ? - Ten aanzien der dingen om ons
been ; de wereld vertoont zich aan ons op zulke wijze,
de natuur Nat tot ons in zulke betrekking, de omaandigl,eden betreffen ons, werken op ons, fpelen met
,Dlis en vormen ons zoo, als wij Been vermogen heb.
beu ,
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ben, om to verhillderen . Wij ontvangen van dit alles
de indrukfelen reeds vroeger, dan wij weten, in onze
onnoozele kindschheid, ja zelfs reeds v66r onze intrede
in de wereld, - zachter, dan vii bemerken, door invloed
van hemelflreek, luchtsgefteldheid, volksaard, ilaatsinrigting, woonplaats , geest der taal, ilaat van befchaving onzer een w enz ., - meer, dan wij denken :
in de diepte van ons wezen dringt zich de buiten-wereld magtig in . Dikwijls is het flechts den aanblik, ttn
voorval, tine omflandigheid, ten flap, ttn zamenloop
van zaken, die over den geheelen aanleg onzer belangen, over de ganfche ontwikkeling van ons lot, over
de geheele Hemming van ons gemoed, ja over ons tijdelijk en eeuwig heil bet lot werpt . - Eindelijk, de
dingen buiten ons werken op ons ook anders, dan wij
willen ; en het menfchelijk leven verfchijnt ons dus als
een weeffel, dat ons Hil, maar onweerfaanlijk, om .
fpint, of gelijk een raderwerk, door eene verborgene
veer bewogen, of gelijk een bal, door eene onzigtbare
hand geworpen . Het bevestigt zich alzoo, gelijk de
Heer tot m o z E s zeide : , welken ik genadig ben, then
„ ben ik genadig, en wiens ik mij ontferme, diens ontferm ik mij ." Maar is het dan alzoo met de zaak geferm
legen, (zegt de Beef D R a S ERE) wat befchuldigt God
ons dan ? enz . Stil , o fil ! (gaat hij voort) laat ons
niet overhaasten . Wij kunnen onze gebondenheid niet
loochenen ; maar wij moeten ook onze (zedelijke) vrijheid
als even zoo zeker aannemen . Voor dezelve fpreekt
ons geloof, ons bewustziin, onze ervaring. - }Iet Christendom behandelt ons als zedelijk viii en in zijne leeringen, geboden en beloften .--Wij hebben bewustheid, dat
een ondubbelzinnige en onomkoopbare zin voor rcgt en
onregt in onze ziel leeft ;dat zich eene kracht, die kiest
en verwerpt, in ons beweegt ; en wij gevoelen verwijt
over kwaad, genoegen over goed . Wij zijn dus vrij.
Hetzelfde befluit wordt ook uit de ervaring afgeleid .
Wij wikken , wegen, aarzelen , twijfelen enz . , eer wij
gewigtige befluiten nemen . Dit getuigt van vriiheid .
L 1 5
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Vrijheid is ook onze onderftelling in ons gansch verkeer met onze medemenfchen . Atle voorftel -tot verbetering, alle onderwijs, alle vermaning, beloor :ing en
itraf berusten daarop . Wij kennen zulken, die onze
verhevenheid boven den natuurdwang heerlijk bewezen
bebben, enz . -- Zij beftaan dan nevens elkauder, onze
gebondenheid en vrijheid : maar hoe beftaan zij to zamen? -- Hoort nu, Lezers ! en verwondert u ! De
Schrijver antwoordt : Ik weet het niet . Maar, is dat een
antwoord? vraagt hij ; en hervat daarop : Het is een
antwoord, en wel bet ~dnige, dat van een' ttofbewoner
aan zijne natuurgenooten kan gegeven worden . Zoudt
gij (vervolgt hii) desniettegenftaande bereid zijn mij to
vragen : hoe kan men dan, air men bet niet begrijpt,
het bettaan van onze vrijheid met onze gebondenheid
aannemen en vasthouden ? dan antwoord ik : dat beftaan
is da~radzaak, en, bij gevoig, laat het zich, redelijkerwijze, niet loochenen . Het is er mede, als met de verbindtenis van ligchaam en ziel,des diers en des engels,
in ons wezen . Ook deze moetenwijerkennen,offchoon
wij onvermogend zijn, die to verklaren : zij is eene verborgenheid, en zal eene verborgenheid bli ;ven, zoo lang
wij hier beneden rondzwerven . En is dat antwoord
genoegzaam ? (is de eindelijke vraag .) Ja , (zegt de Schrijver) voor den kinderzin is bet dat : hebt flechts kinder.
lijken ootmoed, kinderlijkvertrouwen,kinderlijke hoop!

En met de uitbreiding hiervan loopt bet auk af. Wie
zich nu hierbij kan nederleggen , doe bet! Wij kunnen
het niet, en merken aan, dat, zoo de Schrijver, in
zijn onderzoek, vaneengefcheiden had, hetgeen hij
heeft to zamengevoegd (gelijk wij reeds hebben aange .
merkt), en zoo hij niet belemmerd geweest ware door
den invloed van kerkleer en eenmaal aangenomene bepalingen van fchriftuitlegging, bet hemzelven waarfchijnlijk niet zoo moeijelijk zou zijn voorgekomen, to
verklaren, hoe onze gebondenheid en vrijheid to zamen
beftaan , en hij geene tegen/lrijdigheid, welke altijd eene
geopenbaarde onzvaarheid is , eene verborgenheid genoemd .
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noemd, of die met ecne on5egriipelijl.heid gelijk gelleld,
en, als zo danig, als beRa nba r en a n em lijk vo rgen
dragen zou hebben . \Vij zeggen dit to nicer , omdat wij
ginds en elders wederom den fchranderen man , die de zaken diep en grondig inziet, en meesterlijk zijne gedachten weet to ontwikkelen en uit to drukken, opmerken .
Wat ziin ftijl betreft : wij aarzelen niet, dien, in vele opzigten, fchoon to heeten ; dock, als voorbeeld
van echte kan{'elwelfprekendheid , zouden wij dien, met
den Vertaler, niet onbedingd durven voordragen . Hij is
ons daartoe, bier en daar, to weelderig, to hoog, en,
voor het gros der Christenfchaar, voor welke toch
vooral gepredikt behoort to worden, niet eenvoudig en
duidelijk genoeg . Wat kan, bij voorbeeld, dit gros
wel denken bij eene plaats , als deze ? (op bl . I8 .) „ Wij
• kunnen niets alleen ; bet moet van hooger hand ofis
„ toekomen, wat wij n,)odig hebben . Wij zouden even
• daarom onze verhouding tot den Schepper en zijne
„ fchepping zeer vcrkeerdeiijk bepalen , indien wij ons
• wilden aanmatigen, ons een zonnerang toe to fclirij„ ven . Ieder werclditelfel behoeft flechts Une zon , en
»- heeft er ook flechts thne . Zoo hebben ook de on„ telbare heren der geesten ilechts ddn middelpunt,
„ van hetwelk een ieder zijn licht en zijne warmte ont„ vangt . En daarmede is onze ftand bepaald," enz .
Ten aanzien der gebeden van den Heer D R a s E fi E
kunnen wij mede met den Vertaler niet inftemmen . Zij
zijn ons to gekun(eld . Dat zeggen tot God : „ wij rusten aan uw vaderhart," met dat gedurig herhalen : , wat
gevoelt ons hart niet aan uw hart ," gevalt ons even
min, als dat : „ een yolk kan niets aannemen, zoo bet
„ uit den Hemel niet aan hetzelve gegeven worde , daar„ om fmeeken wij U voor ons yolk, - eene ftad kan
„ niets aannenien enz . , daarom bidden wij U, dat Gij
• onze ftad wilt behoeden, - eene gemeente kan niets
• aannemen enz ., daarom bidden wij U, zegen de kerken in dit gebied," en 't geen er meer volgt . Wij
ken
zouden veeleer jonge predikers tegen de navolging hiervan
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van vermanen, dan er hen toe opwekken . Terwijl de
toehoorders op de kunst van zulke gebeden letten, bidden zij niet in geest en waarheid mede, maar bewonderen flechts den redenaar , - quod abfit !
Leerrede ter gedachtenis van de l;roote verdienflen der
Nederlandfche haderen , betrekkelij k het work der
Kerkhervorming, uitgefproken den 9 van lagtmaand
1817 . door A . Y P E Y , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en 4kadeyniepredikant to Groningen . Te Groningen, bij R . J .
82 BI.

M

Schierbeek . 1817 .

In gr . Svo .

f :-16- :

en flelle dit opflel in geenen gelijken rang met bet
(wij zouden bijna zeggen talloos) aantal van gehoudene
leerredenen op het laattle Hervormingsfeest, wanneer
het gevaar kon loopen van to worden over het hoofd
gezien, daar, hoe veel goeds men ook in handen kreeg,
men toch eindelijk van al dat goede zelfs verzadigd wordt ;
nlaar reeds de titel vordert voor deze leerrede uitzon .
Bering , hoezeer dezelve geen gewag maakt van de 14annserkingen, die, alhoewel met eene kleinere letter gedrukt, veel meer ruimte beflaan dan de tekst, en, alle tot den lof onzer Nederlandfche Vaderen gerigt, met
groote vlijt bewerkt en verzameld zijn, gelijk men dat
van dezen Hoogleeraar verwachten kan, en zekerlijh
goed doen aan een vaderlandsch hart ; to meer, daar
het deel van deze Nedertandfche Vaderen aan het be,
langrijk werk der Hervorming, ook bij vele Nederlan .
ders, wat al to zeer in bet vergeetboek was . Aan het
aanwijzen van deze verdienflen en bet handhaven van
dezcn onzen roem is geheei de leerrede , welke Deuter . X :
i4 en 15 ten tekst heeft, toegewijd . En ten aanzien
van de gelukkige verbetering der hooge en lagere fcholen, en door de uitvinding der boekdrukkunst, en tot
:ie hertlelling der wetenfchappen , en ten aanzien van
een
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cell meer helder inzigt van de Evangelieleer en zucht
cener kerkverbetering, betoogt de geleerde man , dat de
Nederlanders L U T H E R en zijne medehervormers lance vooruit waren : zijn betoog is, onzes inziens, vol .
dingend ; gelijk ook de meer bijzondere lof van Groningen , in dit opzigt , niet alleen in eenen Groninger floogleeraar zees wel to dragen, maar ook inderdaad regtmatig is ; en wij ouk geenszins genegen zijn, den grooten Rotterdammer de hem bier toegekende verdieniten
in bet allerminst to betwisten . Wat dezen E R A s M U S
betreft, de Hoogleeraar betoont zich gevoelig over bet
verfchillend oogpunt, waarin wij then voortrefelijken
man befchouwden, bij de beoordeeling van des Profesfors Beknopte Gefchiedenis van de Hervorming enz. (in
onze Letteroef. van bet vorig jaar, bl . 629 en volg .)
daar wij zijne groote verdien(ten meer als ter voorbereiiling van bet groote werk, waarover bet Eeuwfeest
was, wilden befchouwd hebben ; en bet i'mart ons,
dat zijn Hooggel . zich over den toon, waarin die aanrnerking gelteld is , beklaagt . Maar liever, dan dat wij
die recenfie (van eene andere hand) nu zouden ophalen ,
willen wij bet noli me tangere van den Groninger Hoogleeraar ditmaal ontzien, en, ten blijke, hoe gaarne ook
wij den verdienitelijken E RAs D4 u s huldigen,zonder•e enige aanmerking hot volgende nit doze leerrede affchrijven :
„ Maar, hoe heeft E RA s m u s dat licbt verfpreid?
Heeft hij de oogen geopend van alle Christenen, die otn
hens been waren ? het •h arr gevormd van alien, die zich
order zijn bereik bevonden ? Neen , dit was niet bet
oogmerk van God , die hem verwekt had . In E R A sxi u s vereenigden zich de echte eigenfchappen van eenen
Godsdiensthervormer,, niet voor al bet yolk , maar alleen
voor de leeraars des yolks . Deze moesten door fille
overtuiging voor de waarheid eerst gewonnen worden ,
zoude bet iicht der waarheid, als eene zon, de itralen
op bet yolk doen vallen, en in gemeenten de erkentenic
der waarheid eenen reinen ingang doen vinden . Vardaar,, dat r3 R A s N zJ s, in ha prediken der waarheid) ,
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nooit de hartstogten trachtte to roeren, maar, met
eene zachte bedaardheid van geest, flechts tot de harten fprak van leeraars en geleerden . Bij dezelve wilde
bij de vonken van godedienstgevoel opwekken , bij hen
de iluimerende vrijheid tot eigen onderzoek der godsdienstleer in werking brengen , en eene omwegrflaan .
bare zucht doen geboren worden, om gezamenlijk bet
yolk to verlichten, to verbeteren , to heiligen . Leeraren en geleerden, door vooroordeel verblind, was hij
cen heelmeester . Hun, die door wanbegrippen verdnisterd waren in bet verfland, was hij een leidsman van de
oorden des lichts . Hun hart, door bet biigeloof vol
angst, bragt hij tot rust . Hun geweten , aan de leerbepalingen der kerk met banden geketend eener harde
flavernij, wrong zich, door de kracht zijner overreding
geflerkt, volkomen los, en in 6dns zag bet zich herileld in de vrijheid van denken en ipreken .
„ E R A S M u s, derhalve, was de voorlichter, niet
van bet yolk, maar van de leeraars des yolks . Onmiddellijk had bet yolk niets, of althans zeer weinig, aan
hem to danken . Ook zijne fchriften waren vervaardigd,
niet in de taal des yolks, maar in die der geleerden .
Middellijk, daarentegen, was het yolk, door de openbare leeraars van den godsdicnst, en door andere geleerden, die in de landtaal fcbreven, alles aan hem ver .
fchuldigd. Hij opende den leeraren een helder inzien
in bet Evangelie, en de leeraars deelden den (chat der
wijsheid, well:en zij er uit ontleenden, mede aan bun .
lie gemeenten .
„ Zoo, mijne brooders ! beeft zich de zaak toegedragen . Zoude er immer eene algemeene hervorming der
kerk tot ftand komen, dan moest zij dus begonnen worden . Eerst moest er een eenig man opflaan, met bel:waamheden begunfligd, die niemand bezat, om de
lecraars to onderwijzen ; thn eenig man moest er opllaan, van wien zij alien gezamenlijk niet alleen de waarheid leerden, maar van wien zij alien met elkaer ook de
waarheid uit Un en hetzelfde flandpunt onder bet
oog
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oog kregen ; een flandpunt, waarin dezelve zich bet
meest beminnelijk deed worden . Een eenig man moest
er opftaan, die hun alien dezelfde lesion gaf, en onder
deze wel als eene hoofdies aanprees , dat zij toch vooral
zelve de waarheid met bet onpartijdigst onderzoek aan
alle zijden mogten befchouwen, beproeven, beoordeelen . Dit laatite is bet echt kenmerkende van bet pro •
testantisme, dat door E A A S M U s bet eerst door leer
en voorbeeld werd aanbevolen . Zoo hadden dan de hervormers der zestiende eeuw ecnefl gemeenfchappelijken
meester ; en die was E R A S DI U S . Voor hem had de
wijze Voorzienigheid de talenten belpaa d, welke er
vereischt werden in e6nen man, die de eertle, die een
algemeene hervormer der kerke voor derzelver leeraars
zijn moest , opdat deze eenmaal bijzondere hervormers
mogten zijn voor bet yolk .
„ Dat dan Sakfen, en met regt ook, roeme op
ziinen LUTHER! Nederland mag op zijnen F R A SMUS eenen roem dragen, die nog grooter, die ongelijk
grooter is . E R A S IV U S ging voor ; L U T II E R volgde," enz .
Dit klein getchrift wekt zoodanige herinneringen aan
de uitnemende verdienilen van een aantalNederlanders,
yddr en in het bedoelde tijdvak , op , dat wij bet voor
den Nederlander onmisbaar rekenen ; terwL 1 wij de Gefchiedenis der Nederlandfche Hervornide Kerk, door
den Schrijver en den Heer D E R nI 0 U T , die zeker to
dezen aanzien ook nog rijke bijdragen zal leveren,
met verlangen to gemoet zien .
Ten aantal leerredenen bij bet Eeuwfeest hebben zich
wederom bij ons opeengehoopt ; met een kort verilag
van dezelve mogen onze lezers zich to vreden houden,
daar ons ruimte ontbreekt, en zuiks in het eerstvolgende No . verwachten .
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4anfpraken, Rapport en Redevoerlng op de tiveede al.
gemeene Vergadering der Leden van het Rotterdamfch . Bijbelgenootfchap, den iS Nov . 1816 . Te Rotterdam, bij J . van Baalen . 1817 . In gr. Svo . 9o
Bl. f :-16- :
ken , enz . den S Dec . 1317 ,
4anfpr,
1818 . 86 Bl. j :- 15- :

D
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aanfpraak gefchiedde beide de jaren door den Heer
S . V A N 1-10 o G S T R ATE N, en werd telkens door een
kort en doelmatig gebed gevolgd ; bet rapport betreft
deels de algemeene vergadering to Atntlerdam, deels de
afdeeling des Bijbelgenoottfchaps to Rotterdam gevestigd ; terwiji de uitvoerige naamlijst der leden en be .
ftuurders, zoo dezer afdeeling in het algemeen, als der
bijzondere Bijbelvereenigingen in de verfchillende wijken, tnede voor ieder jaar gegeven wordt . Men ziet
uit bet een en ander den bloeijenden toefl •a nd en werkzanmen ijver der Rotterdamfche Bijbelvrienden, en wenscht
bij de lezing, dat zoodanig voorbeeld vele navolgers
moge vinden .
De redevoering, in 1816 door den Eerw . iIE Ss C H A E R T gehouden , is allezins lezenswaardig . Dezelve doet bet Bijbelgenootfchap kennen : I . 4ls gee

fchikt tot fuiting of overlvinning van bet kwaad, hetwelk
aan onzen leeftijd eigen is . (Ongeloof, bijgeloof, en de

ondeugden en zedeloosheid onzer eeuw. Vrijmoedig,
ern(tig, maar met wijze gematigdheid, worden bier
ware woorden gezegd , zoo als zij geenen onpartijdigen
kunnen hinderen .) II . Xs een krachtig middel tot voortzetting en uitbreiding van het goede, hetwelk vij in onze dagen zien, en waarop wij mogen hopen . (De her.

flelde vrede en rust onder de volken ; iedere inrigting
tot volksverlichting ; verlichte godsdienfligheid ; veree .
nigin ; der gefcheurde Christenheid, en uitbreiding van
bet Christendom .)
In
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In 1817 fprak de Eerw. DE J o N G H in denzelfden befchaafden, harteliiken toon, ter overtuiging en opwekking . Hij betoogt : I . Dar de onderneming des Jiijbelgenootfchaps de goedkeuring wegdraagt van God en Y.
C. (De werkzaamheid is de veri'preiding van den Bijbel ; maar bet doel, den mensch to doen worden, wat
hij, vclgens de leer van den Bijbel, worden kan en
moot . Dit words ontwikkeld, en aangetoond, dat bet
niet iets denkbeeldigs is, maar bet plan en de belofte
van God, en dat de niogelijkheid daarenboven blijkt uit
den aard der Bijbelleer .) II . Dat her gekozene middcl
doelmatig is, en her ticerk, dat onze hand vlndt om to
doen. (Hier wordt bet gewone gezegd, maar ver(lan-

dig en goed, en kortelijk gewenkt op den aanvankelijken zegen, als bewijs der goedkeuring van God .) III.
Eindelijk volgt eene hartelijke en bemoedigende opwekking .

Beide de redevoeringen zijn in ons oog doelmatig i
welbewerkt, en de uitgave derzelven kan aan de on •
derneming niet dan voordeelig zijn .
Bet voor tdurend nut der enting met koepok/lof, tegetl
de nog heerychende vooroordeelen, aan waarnemin
gen getoetst en gehandhaafd, door Dr . 1-I . VAN
I) E N B o s c H , to Rotterdam , in eenen Brief aan
Dr. J . B . C it o t. , to Dordrecht . Te Rotterdam , bij
P. van der Meer . IS 1 7- In gr. 8vo . 15 BI . f : - 4- .
Over her beveiligend vermogen der Koepokkeat tegen de
Kinderpokken, door E . J . T H 0 M A S S E N A T HUESS I N It , A. L . M. , Med . et Phil. Does . , Iloogleer-w
aar in de Geneeskundige Faeulteit to Groningen,
enz . enz . Te Groningen, bij W . van Boekeren,
i818 . In gr . 8 vo . a s BI. f :-s- :

kleine, doch niettemin zeer belangB eide deze, wel
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rijke, flukjes moeten firekken ter beflrijding dier zwarigheden, welke men nieuwelings tegen bet beveiligend
vermogeen der koepokken heeft opgeworpen, en waartoe de laatfte epidemien to Rotterdam en Amfterdam aanleiding hebben gegeven . De Schrijver van No . i , een
man, die, als geneeskundig waarnemer, een onbepaald
vertrouwen verdient , betuigt , dat hem , tot dusverre,
flechts Eon voorwerp is voorgekomen, hetwelk, na
een' regelmatigen afloop der koepokinenting, door ware
kinderziekte is aangetast geworden . Alle overige, door
hem waargenomen, hadden valfche . Met regt waarfclnnvt hij echter tegen de op eene flordige wijze ver •
rigte koepokinenting, en toont tevens aan, welke fouten men hier vooral to vermijden hebbe . - Van belang
is de nadeelige invloed van bet fchurftuitflag op de behoorlijke ontwikkeling en voortgang der koepokinenting. 13ij de geringere klasfe is dat uitflag vrij gemeen
wie weet, hoe dikwijls bet valfche pokken heeft to
weeg gebragt? Rec . moet bier bijvoegen, dat klierziekten niet minder nadeelig zijn . De ftof, uit klierachtige voorwerpen genomen, geeft bijna nooit ware
koepokken ; en de beste flof verloopt, en gteft ligt
valfche, als men er zulke getlellen mede inent .
No. s heeft een' man tot fchrijver, wiens naam, ook
buiten ons vaderland, een' welverdienden roem heeft .
En wanneer dah zulk een man tot de uiterfle omzigtigheid in bet doer der inenting vermaan : ; wanneer hij,
uit zijne rijke ervaring, beweert , dat de koepok, als
eene plaatfelijke aandoening in bet geheele geflel, den
aanleg tot de kinderpokken niet wegneemt, ten zij er
teekenen van algemeene aandoening zijn aanwezig geweest ; wanneer hij daarom aanraadt , v66r den afloop
der inenting , door overenting aan andere deelen , zich
van de algemeene werking to overtuigen : dan zoqde
men biina twijfelen aan den op den duur goeden uitflag
van dit behoedmiddel ; dan wordt men overtuigd, dat
lict wcrk der inenting met geene to groote voorzigtigl:eid kan worden gedaan . Gelukki , ondertusfchen,
dat >
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dat, zoo als velen meenen onderVonden to lrebben oil
T H U E S S I N K ook niet onwaarfchijnlijk vindt , minder
goede koepokken nag altijd een beveiligend vermogen
behouden .
Ook T H U E S S I N K verzekert , geese ware kinderpokken bij gevaccineerden to hebben waargenomen, en
bevestigt alzoo de voorbehoedende kracht van dit heil
zaam middel door zijn regtmatig verkregen gezag .
Nieuwe Handleiding tot de Rardrijkskunde, gedeeltehk gevolgd naar C A N N A B I C II 's Lehrbu ch , en

verder uit de beste Berigten en bijzondere Mededeelingen, vooral betrekkelijk ons Vaderland, verzameld, en zamengejleld door j . V A N W IJ K, R o EL A Nn s z.
Met Kaarten. Ifle Deel. Te Zutphen,
.
bij H C. A . Thie .me . i$x8 . In gr . 8vo . XX en
308 Bl. f 3- is-

Met groot regt begon de vaderlandfche Schrijver van
bet nu aangekondigde boekdeel zijn Voorberigt met to
zeggen : y, Dat een werk van dezen aard eene wezenlij .
„ ke behoefte is , zal wel geen betoog noodig heb .
„ ben ." Hij immers , die de hedendaagfche ftaatkundige Aardrijksbefchrijving wilde beoefenen uit eenen
H U B N E R~ B u s s c H I N c en anderea hunner tijdgenooten, zou zich deerlijk to loor gefteld vinden, en
moeten toefl"emmen, dat hun arbeid to dozen niet meer
to gebruiken is . Volmondig prijzen wij dus en erkennen dankbaar de verdienften van onzen Landgenoot
VAN W IJ K , die ondernomen heeft, ons eene A'leuwa
Handleiding tot eene zoo belangrijke wetenfchap, ala
de kennis der Aarde is, to leveren . Als meer toch,
d o Vertaler van C A N N A B I C ii's Lehrbuch, treedt
hg op bij deszelfs Nederduitfche uitgave . In het oorfpronkelijk werk ontbrak fret aan eene opgave der middelen van Volksbefi'aan, aan cene juiste verdeeling, ell
ill III a
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andere bijzoiiderheden, die tot eene Aardrijksbefchrijving vereischt worden ; welk een en ander V A N W IJ It :
aanvulde uit de Geographifche Epherneriden van B E FLT u CH . Inzonderheid trok ons Vaderland 's mans aandacht, waaraan C A N N A B I C H, gelrjk anderen onzer
Hoogduitfche naburen en Geographisten, geen regt gedaan had, bet zij uit onkunde, bet zij omdat men to
ligt van uit de hoogte, hetgene laag is en van kleene uitgeftrektheid , overziet . Wij verblijden ons intusfchen ,
dat V A N W IJ K inzonderheid to dezen zich de moeite
der verbetering getroost, en, hoezeer met bekorting
(gelijk zijn ontwerp vereischte) eenen waardiger Leidsman en Voorganger, omen V A N K A M P E N, doorgaans
gevolgd is , boven den geheel onnaauwkeurigen c A NN A B I C Ii ; terwijl wij ook Diet miskennen , wat V A N
w Ij K , als eene vrucht van eigen nader onderzoek, omtrent de Nederlanden heeft bijgevoegd en veranderd .
Kortom , wierd eerlang een tweede druk van bet bij ons
hooggefchatte werk van VAN K A M P E N ter perfe gelegd, dan vertrouwen wij, omtrent ons Vaderland eene
geheele Aardrijkskundige Befchrijving to zullen bezitten, overwaardig om in andere Laropefche talen overgebragt to worden, ter voorlichting van uitheemfchen,
federt jaren gewoon, dit plekje gronds, door Frankrijk
cenmaal ingezwolgen, to miskennen (*) . Maar keeren
wij
(*~ Wij fpreken bier uitdrukkelijk over eene 1lardrijkskunachtende dat de be .
doelde piaats in bet Voorberigt van VAN w xj K, bl . XI, dear .
op toepasfeiijk zij , veelmeer dan op een boek over de Aardrijkskunde, welk, onzes oordeels, zich bepalen mag tot de
opgave van algemeene zaken, en ook bi'zonderheden, aan
verandering minder onderhevig . Met edn woord, de Aard.
rijkskunde zon zich, naar ons begrip, dieneu to bepalen,
om ons de Aarde, en landen, fleden enz . op haren omvang,
to leeren kennen : mast de Befchrijving fpreekt uitvoeriger
van den tegenwoordigen toefland, en doorreist, als 't ware,
met ons de wereld, of een bijzouder deel derzelve . _- Dit
ondige Befchrijving van ons Vaderland,

NIEUWE HANDLEIDING TOT DE AARDRI)KSKUNDE . 529
wij terug ter beoordeeling van bet boekdeeltje, dat als
een eeriteling, welken

twee

anderen volgen zullen, voor

ons verfchiint, en regt heeft op onze aanprijzing .
Oui deszelfs inhoud to leeren kennen, achten wij deze
korte opgave voldoende : Een algemeen overzigt van de

4ardrijkskunde,

die zich in

Ibis-, Natuur- en Staatkundi-

ge Nat onderfcheiden, en de noodige aanwijzing der hoofdpunten deter zoo uitgebreide wetenfchap, zijn genoegzaam uiteengezet en bebandeld in de
hefchrijving van

Europa,

Inleiding.

Eene

als werelddeel,volgt daarop

en daalt vervolgens de Schrijver van dit algemeene of
tot de bijzondere Rijken van Europa, van welke in dit

Portugal,
Icrland, bene-

eerfce Deel de befchrijving voorkonit van

Spanfe, Frankrijk, Grootbrittanje
vens de Nederlanden . Aan rijkdom

en

van ftoffe en ver-

fcheidenheid van zaken, dit gevoelt elk Lezer, die niet
geheel een vreemdeling is op den bol, lien hij bewoont,
ontbreekt bet dus niet in dit boek, met eene kleene letter gedrukt ; en achten wij hetzelve, zoo wegens de
kortheid van f1ijl, als menigerlei foort van befchrijvingen, voor geen uittrekfel berekend . Trouwens, wie
ook verlangt dit van ons, die, niet geheel onbekend
met eenen H U B N E R, B U S s C H I N G en andere werken van dezen flempel, gemakkelijk inziet, wat ligter
bier to zoeken en to vinden, dan wel voor ons aan to
duiden valt . Want, otndanks alle wisfeling op de Aarde, bet wis- en natuurkundige van hare kennis onder .
ging geene verandering . En wederom ondanks alles ,
wat de tijd , of menfchelijke ftaatkunde , opgebouwd of
veronderfcheid nu twij felen wij , of V A N wij x genoeg in
bet oog hield : daardoor zag hij, in 1817 fchrijvende, zich
reeds genoodzaakt , een bijvoegfel wegens latere verande.
ringen achter dit Deel to plaatlen, en bijdragen voor het
vervolg to beloven, die echter nimmer in den teksc zijn in to
fasfchen, maar weldra tot boekdeelen flaan nit to dijgen .
Wij voor oils zouden de voorkeus geven aan een Geographisch Jaarwerk .
M in 3
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vernield, en wk vervormd heeft, Europa en hare gebergten, zeeen, landen, ri vieren , meren, eilanden,
fchiereilanden, engten, flraten enz ., zelfs duizenden
van-fleden, plaatfen en dorpen, bleven of geheel of na-

genoeg dezelfde, die zij v66r vijftig of meer jaren geweest zijn ; althans ten aanzien der betrekkelijke Jigging, middelen van beflaan, luchtgefleltenis, voortbrengfelen van den grand, en wat dies meer zij . Zelfs

terwijl bij den jongflen Vrede, over bet geheel, de Kijken en Staten van Europa binnen de vorige aloude
grenzen owfchreven zijn , vindt gij dezelfde nagenoeg op
de wereldkaart weder ; en is de landverdeeling, die onze Schrijver geeft van Portugal, Spanje en Ierland,
niet verfchillende van die wij in onzen H U B N r R aantreffen . Ook valt de verandering ten aanzien van bet
Vaderland in XVU Provincien, dan toch in bet Zaideren Noorder - deel onderfcheiden, niet moeijelijk op to
nterken voor die ervaren is in de oude Aardrijkskunde
van onzen grond, en de vergelijking met de nieuwere
afdeeling bij Y A N K AMP E N inziet. Alleen bevroeden
wij niet, waarom V A N W IJ K , met opzigt tot Grootbrittanje, dat, evenzcer als Portugal en Spanje, in
zijnen ouden hand bleef, of eweken zij van de vroegere verdeeling, die Engeland in VII voormalige Rijken
onderfcheidde, en onder elk van dezen de 4o Graaffehappen, of Shires, plaatfle, door VAN wijK in ddne
reeks vermeld . Het valt toch, onzes inziens, gemakkelijker voor den Aardriikskundigen, zich een Land
voor to ilellen onder grootere afdeelingen, die hij zich
berinnert, dan zoo hij de fnippers van een aantal Graafichappen in zijne vcrbeelding moet zamenvoegen naar
derzelver betiekkelijke ligging . Ja, bet tusfcherdenkbeeld der hoofdnamen (fchoon niet nicer wezenlijk beilaande in de ilcaatkundige inrigting) achten wij voor eenen
1cerling dienftig, om de kieenere onderdeelen to helped
rangfchikken in zijn geheugen. Wij voor ons gelooven
dtis merle, dat VAN W IJ K to onregte zijnen Hoogduit .
fchen voormange, gevoigd is, met .Frankrjk in des.
zelfs
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zelfs 86 Departementen (*) to verdeelen, en de namen
der twaalf voormalige Landvoogdijen, Isle de France,
bet Orleanndfche enz . , geheel to verzwijgen . Want,
behalve de aangevoerde redenen, van orde en gemak
ontleend, die toch geldig zijn in eenewetenfchap , waarin geheugen en vertegenwoordiging van het land de
voornaamf'e rol hebben, achten wij de kennis van
Frankrijks aloude verdeelimg onmisbaar voor den beoefenaar der Gefchiedenis . Immers, wat zou dezen de
naauwkeurigtle kennis baten der tegenwoordige 86 Departementen, wanneer hij, in rcisbefchrijvingen, verhalen enz . der laatstverloopene en vroegere eeuwen , van
Dauphind en Provence, van Bretagne, Languedoc en
de overige nu vervallen Landvoogdijen leest, wier Jigging hij op verre na niet ramen kan? Ja, indien nog
de Bourgogne en Champagne (door onzen Schrijver gedacht op bl . 65) in waarde zUn, zoo bier als elders,
bij de tafelvreugd der aanzienlijken ; wie, vragen wij ,
zal, met behulp alleen van c A N N A B i c ti's Lehrbuch,
zoo als bet daar ligt, in flaat zijn, bet Land Bier Wijnen (in Frankrijk) uit to vinden ? Kortom , is het uitgemaakt, dat ilaatkunde, en wisfelvalligheid der on .
der(*) Bij de eertle verdeeling, evenwel, van Frankrijk, vol .
gens betluit der Conventie in i7go, onder den Koniug, waarvolgens, en to Parijs, en door C o V E N S E N Z O N E N to Ain .
flerdam, de Landkaarten zijn uitgegeven, telde men niet meet
dan 83 Departementen ; alzoo het Departement van Rhone en
Loire toenmaals onverdeeld was, Vauclufe onder het Departement der Beneden-Alpen betrokken werd, tot zoo lange men
Avignon, bet vroeger eigendom van den Paus, inlijfde . Bo.
vendien fchuilde ergens voorzeker een derde verfchil, hetwelk wij ons op dit oogenblik niet herinneren . Voorts weten wij de eigenlijke reden niet, waarom vA N w Ij K, of
CAN N A B I C H, eene andere rangfchiltking volge, dan die op
boven gedachte Kaart van c o v E N s to vinden is ; inaar wet ,
dat di't onderfcheid van nommers de vergelijking hoogst bezwaarlijk, en het gebruik dier Landkaart bijkaus onmogeli9kmtakt bij de volgreeks van ouzen Schrijver .
M In 4
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dermaanfche zaken, Rijken en Landen nu dus, dan
wederom anders verdeelt en fplitst, of zamenvoegt
tot een maatfchappelijk gebeel, men heeft evenzeer in
bet Gemeenebest der Letteren daartegen to zorgen,
• dat net de Gefcbiedenis duister worde door bet ver• miuken van een barer oogen , de Zardr ijkskunde,
• gefchikt om haar bet tooneel der gebeurtenisfen to
• doen kennen ." Hoezeer wij dus verlangd hadden,
dat VAN w JJ x , onitrent Engeland, maar vooral
ten aanzien van Frankrijk, de Graaffchappen, of Shires, en Departementen, onder bet rubriek der oudere
namen gerangfchila had, vermeenen wij tevens, dat
bij , eenigzins althans , dit verzuim in itaat is to vergoeden, door bij de uitgave van een volgend Deel
• eene tafel van vergelijking to voegen van de nieuwe
• met de oudere landverdeeling," ter inlasfching namelijk in dit eerfte Deel .
Voorzeker, zoo wij ten doel hadden, met onzen
Schrijver , bet veld door to !oopen , dat hij alreede heeft
afgelegd, wij zouden bier en Binds van hen verfchillen, en overvloed van ftoffe vinden tot twijfelingen omtrent de zekerheil veler opgaven, die naauwelijks to
beflisfen valt, en waaromtrent bij den eenen dit, bij
eenen ander' dat gezag altoos bet meeste geldt . Maar,
behalve onzen afkeer van noodeloos redetwisten, en
nog- meer van vitterije, verbiedt ons beftek, uitvoeriger to zijn ; en zullen wij liever hieronder (*) eenige
wet0 . Op bl . 1c3 zouden wij, in de algemeene fchets
van ons Vaderland, eene kleene verbetering voor(laan, door
in Ilede van : Men vindt er ook moerasfage en rijke veengron.
den, to lezen : Men vindt er ook moerasjige en rijke Kt.EIof vEENgronden .

=e . Op bl . Io6 wordt in eene nooc aangeduid, als leidde
de [leer VAN It A M P E N (op bI . 344 van zijn werk) de benaming van vele onzer kleine riviertjes J van eau (water)
sir. Dit, evenwel, bevonden wij, de plants opflaande, niec
ten voile naauwkeurig to zijn . Want ons fchijnt hij alleen to
tvillen aanwijzen, dat die beekjes den usam van Aa (of,
naar
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weinige aanmerkingen mededeelen, van wier gegrondheid wij
meenen overtuigd to zijn, en die, offchoon van kleen belang,
naar den hoogen totrgval, eau) droegen, omdat men oudtijds
ten of bet water aldaar dus noemde . Het is Loch uitgemaakt,
dat die eerite behoefte der menfchen door hen veeltijds met
de incest eenvoudige, en bier of ginds door onderfcheiden
hoofdkianken werd betiteld . Zoo noemde men dan in Overijsfel en Groningen eon firoomend water 4i, in Vriesland Ed
of Ie, in Holland IJe ; en bet Eau der Franfchen is her vr$wp
der Grieken. Hun vw, en der Latijnen pluo, waarvan pluvia,
of la pluie, voldingt almede onze flelling . Ook leest men bij
K I L IA AN :
„ Notnina fluviorum Germanicorum pleraque in
„ 4ha definunt ." Reden genoeg, waarom ook dit plaats had
aan de oostelijke greuzen van ons Vaderland .
3° . Op bl . 187 geeft VAN w iJ K den St . Maarten- toren
to Groningen op, „ als wordende voor de hoog(le gehouden
,, in de Noordelijke Provincien ;" en begroot bij then op
333 voeren hoogte . Daarna, op bl . 227, ichat hij den Dom
.
toren to Utrecht Op 380 voeten . Dus wederfpreekc hij zelf
gedachten waan der menigte ; en kent hij nan den Don de
eere roe van zich hooger in de luchc to verheffen, dan bet
anders fraaijer geIIicht to Groningen .
4° . Op bl . 254 vermoeden wij eene drukfout ; want bet is
welbekend , dat, federt de laatfle jaren, niet twee, maar Une
Doopsgezinde kerk to Amflerdam aanwezig is .
5° . Eindelijk , wat V A N w ij K , op bl . I93 , wegens de
voortnalige Hoogefchool van Franeker, en tot derzelver veneering, gezegd beefs, geviel ons eenigzins minder, dan hergene V A N K A DI P E N heefc, op bI. 334 . Althans de herinnering , dat zij in 1585 gefiicht word door W I L L E M L o D Ew IJ K v A N N A S S A U , Stamvader van Nedrlands Koning,
kan, oozes inziens, kwalijk genoeg herhaald worden in dozen
tijd, en na de vernietiging van de Schole to Ilarderwijk,
eveneens als die to Franeker, eerst door de Franfchen gefoopt, daarna ook in ISIS in eeu flthen~eum veranderd.
Immers treks tiler de Vorst zich, met nadruk, en tot eon
volkomener herflel, her lot dier Vriefche Kweekfchole aan,
dan, vreezen wij , zai ook deze vader!andfche flichting, de denige, die de kunstliefde der doorluchtige Stamouders nit den
Huize Nasfau bij uitneinendheid voldingt, weidra vervallen
zijn .
M ]ii 5
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laug, ter proeve dienen mogen van onze zueht, om den
Sebrijver opmerkzaam to maken op eenige onnaauwkeurighedeu, in zijn work overgebleven .
Overigens, hoezeer voor de lektuur eigeuaardig een bock
over de Aardrijkskunde eeuigzins der en droog zij, en meer
gefchikt is, otn wagezien, dan wel gelezen to worden van
bet begin tot bet eincte, mangelt bet hier evenwel aan nut.
ti- onderhoud niet ; en, terwijl bordigheid en klaarheid van
fUijl geene geringe verdienfte zijn, waarop wij in dusdanigen
arbeid meer belang flellen dan op keurige zuiverheid van
taal, mogen wij ook dezen lof aan de Handleiding van VAN
wIJ I. met voile regt toekennen .
Bindelijk, wij waren bet bij onszelven niet geheel eons,
hoe wij omtrent de volledigkeid oordeelen moesten van dezen
arbeid, waarbij de zedigheid van deszelfg titel ons in ver .
warring bragc . Immers, als Handleiding tot de Aardrijkskunde befchouwd, is ons een beftek van drie DeeI n, en de
bewerking van hat eerfle, ruin genoeg uitvoerig : maar, aan
den
zijn . Want, hoe zeer de geestdrift der Vriezen de Schofe op
eigen' gewestelijken bodem begunaige, en blijkbaar de in .
ilandhouding derzelve wenfchen moge, naar de tegenwoordige wetten, dit is bij ons uitgemaakt, kan Been lltben eum
duurzaam beflaan in eene kleine flad ; en bet verval van dat
to Harderwijk levert daarvan aireede een voorbeeld . Buiten
de gelegenheid, derhalve, om to Franeker de letteroefenin .
gen, als van ouds, to kunnen voleindigen, duchten wij , dat
weldra bet noodlottige woord van den beroemden S CHR AD E R kan vervuld worden, welk hij, ten aanhooren van
Prince WILL
..M V, in zij nc kcurige Rede, op den 8 Maart
Iy65 gehouden, uitfprak :
„ Dicat et adfpectans : G U L IE L M O prafide rerum
„ Ista Donus, nulli cedere digna, ruit."
Tronwens, men leze 's mans uitmuntend Gedicht, hetwelk
bet pleit voor de Hoogefchool,,wier fieraad hij was, onzes
inziens, ook bij bet llcrtilelde Nederland, en bij onzen Ko.
ning, niet ongevoelig veer deze voorvaderlijke flichting,
voldongen heeft .
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den anderen kant,, en hoe volledig ook de befchrijving der
Nederlanden zij, nogtans ondervonden wij, dat daaraan zelfs
de vermelding oncbreke van min vermaarde dorpen, wier na .
men in de uitga ve van H U B N E R door B A C H I E N E (1758)
to vinden ziju . Doch, hoe het hiermede zij , harcelijk verlangen wij' naar de voorczetting van dit onmisbaar werk, en
vleijen ons, dat dezelve niet zal behoeven achter to blijven
wegens eenig gebrek van aanmoediginge van den kant onzer
Landgenooten .
Wat de Kaarten betreft, die de Schrijver ons op den titel
toezegt, en waarvan die der Nederlanden als eene proeve bij
dic Deel gevoegd werd, wij gelooven joist niet, dat daaraan
behoefte was ; en , wanneer wij de reeds genoemde Landkaart
vergelijken met die achter het werk van VAN K A M P E N gee
voegd is, dan vreezen wij , dat deze bij V A N W IJ K voor de
andere in netheld van bewerking moet onderdoen, en verlangen dus voor de overigen eenigzins een fchooner druk .

PAUL'S Brieven, in 1815, van de Yelden van Waterloo en
Quatre-Bras tot Parijs, gefchreven aan zijne Yrienden.
Uit het Engelsch vertaald, door N . M E S S C H A E R T. Te
Dordrecht, bij A . Blusfd en Zoon . 1817. In gr . 8v6VIII en440Bl.f3-12- :

E

en zeer onderhoudend, welgefchreven werk! wet niet vrij
van zekere uitvoerigheid ; wet geheel doortrokken met den
Britfchen (meer Schotfclzen, nogtans, dan Engelfchen) geest ;
maar die geest is Loch meestal zoo goedaardig, zoo luimig,
dat wij in zijn gezelfchap genoegelljke wren hebben gefleten .
WALTER SCOTT is de Schrijver, bekend vooral door
zijne gedichten in den ond-Schotfchen geest, vooral the La.
dy of the Lake ; een Dichter, dien fommigen, met Lord n v
R O N en CAMPBELL, thans voor een' der drie Britfche
Puikdichters houden , hoewel anderen hem verre beneden de
beide anderen flellen, en altbans van zijn dichtfluk op den
flag van IYaterloo zeggen : dat zijn roem op het fagveld van
Waterloo is begraven . Het is hem dan beter in proza gelukt, dien reuzenflrijd ce befchrijven : want inderdaad, wij
plaatfen zijn verflag van detlzelven en de voorafgeande gevech-

$36

PAUL'S BRIEVEN.

vechten, in duidelijkheid en belangwekkende voordragt, flaast
dat van onzen Landgenoot S C II E L T E M A ; en dat is veel gezegd . Hier komt zekerlijk de Schot geducht boven ; en men
zou haast zeggen, alsof de Hooglanders, althans zeker de
Britten , den flag alledn gewonnen hadden . Zelfs fpreekt hij
zeer onaardig van de Nederlanders, alsof die, zoo to Quatre-Bras als Waterloo, (dat bier onze Kroonprins, ja WE LI. I N G T O N zelf getuige !) den rug hadden laten zien ; laat
zelfs, b1 .123, den mood eens Engelfchen Offlciers in de fchoenen zakken op het denkbeeld, hoe gering het gedeelte der
magt was, dat eigeniijk aan Brittanje behoorde, (de Britten
hebben dus waarlijk niet alles alld8n gedaan!) en doet den
Spaanfchen Gezant (bl . 126) een zeer vuilaardig antwoord
san onzen dapperen Erfprins geven ; een &ntwoord, zelfs een
Fransch Bulletin niet onwaardig. Nu, de Vertaler heeft
bier en bij andere gelegenheden getoond, dat hij een Hollander is , en den in dic ftuk doodonkundigen (of onede .
ten?) vreemdeling good to regt gewezen . Maar, doze
erffinet der Britten daargelaten , zoo behelst dic book
zeer veel wetens vaardigs . Hot is in den losfen, gemeenzamen brieffliji vervaardigd , ten einde san vijf (ware
of verdichte) perfonen, des Schrijvers Zuster, zijuen Neef
den Majoor, zijnen Neef PIETEIL, den Schildknaap te . . . .
(zekeren Schotjchen Laird), en zekeren Predikant, huisfelijke, krijgskundige, ftaatkundige, ftaatshuishotl-, alsmede landbouwkundige en godsdienflige berigten mede to deelen .
Alen Ziet, hoe veel afwisfeling van onderwerpen dit plan aanbiedt . Zeer kort en gebrekkig is echter in den eerften brief
de fcbets van den huisfelijken toefland en bouworde in
Zuid; Nederland. Hot is of de Schrijver in Vlaanderen niets
dan ouderwetlche gebonwen gezien heeft . Een daarop volgende brief, aan den Majoor, deep een kort verflng mode
van bet bekende ongeval der Engelfchen to Bergen-op-Zoom,
in Maart 1914, waarvan men oniangs, uit cone Frapfche
hand, juistere ophelderingen heeft bekomen . De lezing dezer twee brieven boezemde ons Been groot denkbeeld van
bet work in ; doch de derde en vierde, aan Neef P I E T E R,
zijn van nicer belang ; zij geven een vrij good denkbeeld van
den pant der partijen in Frankrijk, en de oorzaken der terugkomst vat! Elba's balling. Thans ziju die oorzaken wet
meest bekend ; doch hot was geene geringe verdienfle, dezel-
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7,e1ve in Ju1ij 1815, toen nog bet vuur onder de bedriege .
lijke asch fmeulde, zoo goed en onzijdig uiteen to zetten .
1rsn karakteristieke trek van den Franfchen geest diene ter
proeve. ,, B u R E E zegt ergens, dat de Koning van Frank• rijk, wanneer bij herfteld werd, zes wren van den dag to
• paard behoorde door to brengen . Ik meen, voegt bij er
• bij, dit letterlijk . De perfoonlijkc zwakheden van den
• goeden ouden man, die geroepen was om deze doornen
• kroon to dragen, flelden die vereischte werkzaamheid bui .
„ ten bet mogelijke . Maar de gegrondheid der flelling is
„ niettemin duidelijk gebleken ." Nn voegt eene reeks brie .
ven (de belangrijkllen des werks) aan den Majoor, over de
krijgsverrigtiagen van den veldtogt in 1815 . Ilij prljst,
over 't algemeen, n U O N A P A R T E'S fchikkingen ; zelfs het
algemeen afgekeurde been- en wedertrekken, zonder vrucht,
van eels gedeelte der benden van NEY, op den 16den Junij ;
met fcherpe berisping van dezen, om zijue tail, tegen zijn'
Veldheer gevoerd, (bl . 115 .) Dit komt ons, met den Ver.
taler, ongepast voor ; fchoon wij er, met dezen, juist zoo
veel volkshoogmoed niet in kunuen ontdekken . Voortreffe.
lijk door ongemeene kiaarheid is de befchrijving van bet
flagveld bij Mont St. Jean, (in bet begin van den achtflen
brief, bi . u6 . Eigenlijk moest de veldflag naar laatstgemelde dorp heeten .) Onder de krijgsanekd.oten, bier met milde
band gezanid, zullen wij een paar van verfchillenden card
overnemen . Terwijl- de l3ritfche lijfearde als achterhoede
optrolt van bet dappere 9Sfle Regiment, dat juist een' ver_
fchrikkelijken aanval der Franfchen manmoedig doorflond,
riepen zij aan dezen toe : Bravo, vijfennegentigers! zeept hen
rnaar ter dege in : wij zutlen hen wel fcherpn! - . Onder de
bon- mots van WELL I N G T O N is bet volgende geheel in den
geest der Oudelr, van eenen L E o N I D A S of S C I P 1 0 : Sta
vast, 9JJle! wij moeten niet gegagen worden : wat zouden zij
7n Engeland zeggen? --- Een Aide-de-camp des Hertogs,
die eene boodfchap van gewigt elders had overgebragt,
words in bet terugkeeren door de longen geichoten, maar
xijdt eerst uog op naar den Veldheer ; overhandigt hem bet
antwoord, en fleri't . - Over 't geheel zien wij WELLINGTON bier in een licht, dat hem als Mensch en als Veldheer
bij uitack beminnelijik toont, en den naam van grootJlen
reldheer enzer dagen wel doet verdienen . Men zie b . v .
bI .
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bl . 14q. Waarom is SCOTT oolc ornrrent andere Vollteu
niet zoo regtvaardig! Dic zotr zijn work in waarde doen
verdubbelen . - De meening, alsof B U 0 1 A PA R T E de Pruij
fen voor het korps van GROUCHY had aangezien, words
voor onwaar verklaard ; doch beweerd, dat de Ex-keizer de
Pruifen onmiddellijk door GROUCHY gevolgd waande . Een
belagchelijk misverrland hebben wij op bl . 166 ontdekt . Men
weet, dat de Pruifen, in navolging en op de wijze van bet
Engelfche : God Jave the King! hun lied hebben : Heil dir im
Siegeskranz! Dit nu hoorende fpelen, verbeeldden zich de
Engelfchen heilig, dat de Pruifen hot volkslied to hunner
eere opdreunden, en bean twoordden zulks met drie hoezeesl
Trouwens, de dwaling was verfchoonlijk : het zou ons even
zoo gaan, indien wij buitenslands Wilhelmus hoorden blazen . Er wordr in dit geheele verflag geen of althans cen fchraa!
verflag gedaan van den Prins van Oranje : niets van zijne
wonde. - De negende brief, aan zijne Zuster, is van een'
min belangrijken aard ; hij loopt over hot flagveld zelve, en
de overblijffelen, vooral van gefneuvelde Franfchen . Dic
loopt wat in 't uitvoerige : men deelt zelfs eenige version
mede, gevonden in den zak dier krijgslieden, enz. - De
tiende brief heeft den toeftand des landbouws en der flaat .
kundige denkwijze in Belgil, of Zuid-Nederland, ten onder
werpe . Zeer good en belangrijk zijn de denkbeelden (bl .
rya-too) over inlijving, ronding of ineenfmelting der Volken naar aardrijkskundige bepalingen . - In plaatfe van den
oproerigen Gentfchen Kerkvoogd, (die ongelukkig eene Eeuw
of zes to laat is gekomen) had s C O T T, in de eerfle uitgave,
Bisfchop van Luik gezer . - Vanwaar mag toch Mr . SCOTT
bet hebben, dat de voornaamfle zetel der Regering nit den
Rage naar Brusfel zou worden overgebragt? Dic zal wel
sneer een wenfchen dan cen dadelijk geloof van een' of an ..
deren 8rabander zijn geweest . (Bij doze gelegeuheid zegt
then dan Loch een enkel woord tot lof van Neirlanis Veld,
beer en troepen .) De grove beeldendienst in Braband, voor
een' verfiandigen Roomschgezinde zelfs zoo hinderlijk, wordt
naar verdieuflen ten toou getleld . - De elfde brief, mode
aan den Schiidknaap, begint nu den togt des Reizigers naad
Parijs, vooral merkwaardig door de fchildering der plaatfen
op den weg der vercenigde legers, onmiddellijk na derzelver
doortogt . 1let gedrag der Brittern en Pruifen words daarin,
zeer
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leer ten voordeele der eerstgemelden, (waartoe ook de Nederlanders, Ifanoveraren en Brunswijkers behooren) vergeleken Doch wij zagen met bevreemding der Schrijver van de
afgedankte bezetting van Conde gewagen, die hij zelf wit
ontmoet hebben . Immers wij meehen wel to weten, dat die
vesting, voor welke een tijdlang (nog in Augustus en
September) een gedeelte onzer uitgetrokkene jongelingfchap
van de Hoogefcholen in 't veld lag, wel de witte vlag uitgefioken, mast zich Wet overgegeven heeft . Had men haar
flechts tot die overgave, gelijk de Pruifen zoo vele andere
vestingen , gedwongen ! Misfchien son Nederland dan nog
eenen voormuur to meer bezitten, en niet beven op bet
deukbeeld van de ontruiming des Franfchen gebieds door de
vereenigde legers, terwijl de geest der Franfchen over 't algemeen nog zoo vijandig is ; gelijk onlangs in zeker Parijsch tijdfchrift, ongemoeid, eene marketentfler werd ingevoerd, die beloofde de Franfche foldaten wel voor niet
to willen bedienen, maar, wanneer eens de dog der overwinning aanbrak, de vijanden of vreemdelingen dubbel to
zullen doeu betalen!
De wrok, nu diep in 't hart gefmoord, zal dan ligt to feller uitbarflen ; en wie flaat eer
aan diets fchok bloot, dan Nederland? - Niet onaardig is,
op bl . 223-2,9, de vergelyking tusfchen de Franfche en
Engelfche landfchappen ell mauler van landbouw ; enide befchrijving van bet kasteel van Chantilly, bet erve der CON.
D A's, thans en v-66r dertig jaren, vertoont een beeld van
deerlijke verwoesting. - De twaalfde brief is weder aan
PAUL'S Zuster gerigt : natuurlijk ; hij bevat eene levendige en onderhoudende fchets van Parijs,
gekruid met
zeer gepaste aanmerkingen over vermaarde punten diet
wereldftad , haren ouden , nieuweren en nieuwften flaat,
onder de Koningen, de Republiek, den Keizer, en de -Barbaren , geli1k de Franfchen hen gelieven to noemen . In
vijfentwintig jaren heefc dus Frankrijk dezelfde lotwisfelin .
gen ondergaan als Rome in twaalf Eeuwen! - Vele bijzonderheden EiJn zeer lezenswaardig, als bijdragen tot den tegenwoordigen toeftand, de tegenwoordige denkwtjze van den
Parijzenaa,r, waaromtrent R E I C H A R D T'S en K O T Z E B U E'S
brieven reeds Eeuwen oud fchijneu to zijn . Vooral maken
wij den Lezer oplettend op de fchets van bet Mufeum, door
SCOTT omtrent zes weken vb6r de wegneining der geroofde
Tees
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meesterllukken gezien . Slechts B L U C H E R was aan 't op.
ruimen geweest, en had de titans beleefde Franschjes bij
hunne bedenkingen met een duchtig Halts Maul! den mond
gefnoerd . Op do vraag, of Pruisfen al deszelfs fchilderijen
heeft terug bekomen, kan men met cen' ouden Schotfchen be.
diende antwoorden, toen ziju Heer hem vroeg, of hij, bij
bet verlaten van bet huis eens vriends, wel al zijne kleederen
had ingepakt : „ Ten minfle, om U E . t o dienen ." - SCOTT
betoogt zeer we], dat die opeenflapeling van de heerlijkfte
gewrochten der kunst geenszius dat nut had, welk fommigen zich voorfiellen, en dat dezelve veel meer gevaar leden,
(bl, 291 en very .) - De veertiende brief (weder aan den
3Vlajoor) fchildert de laatfle, ftuiptrekkende oogenblikken van
bet voor drie maanden herflelde Keizerrijk . De twisten der
Wetgevers over eene Conflitutie, terwijl de Bondgenoocen
voor de poort flonden, en de flappen van dezen ter bemagtiginge van Parijs, worden met eene uitvoerigheid befcbreven,
die ter nanvulling Iran dienen van 't geen daarotntrent S C H E LT E M A korrer heefr. C A a N 0 T zou de verfierking van geheel
Parijs op den prijs van 20o millioenen en eenen arbeid van
drie jaren gefchat hebben ; 't welk nogtans door 6o,ooo man
goede troepen, en een' volgehouden aanval van 24 wren, kan
worden nutteloos gemaakc, (bl . 309 .) In Augustus 1815 wa .
Ten er achtmaal honderdduizend man vreemde croepen in
.Parijs, (bl . szi .) De• veelvuldige en prachtige wapenfchouwingen der Bondgenooten lokten flechts een zeer klein getal
Franfche aanfchouwers, (bl .340.) - Doch wij kunnen niet alles
aanflippen. Her zij genoeg, met een enkel woord to v"ijzen
op de fchoone bedenkingen over den ilaat van den Godsdiensc
in Frankrijk, (bl . 345 en verv .) waar ongeloof en bijgeloof
elkander, bij diepe onkunde van bet zuivere Christendom,
de zege betwisten. De hoop des Schrijver s , dat do Koning
zelf de Protestanten inherZudvo erbldign
gen zou befchermen, is gelukkig vervuld geworden . (Over
't algemeen heeft LODE W IJ fC XVIII alle de wenfch,~u van
WALTER SCOTT bevredigd ; zie b! . 395 en very .) Twee
kleine onnaauwkeurigheden lnoeten wij in dir beredeneerd ver .
flag doen opmerken : Niec hec Directoire, maar R o BEsP I E R R E verklaarde, in eene plegtige afkondiging, dat Frankrijk bet beflaan, van eon Opperwczen erkende, - en : de organieke wet van eWienst, in 13o2 door B U o N A P A R T 8,
voor
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voor de Protestanten ingevoerd , was niet de eerjle openbard
daad van toegeeflijk'hecd , die zij federt de herroeping van hec
Edict van Nantes hidden ontvangen : reeds de goede L o n EW q K XVI had hun een' zoogenoemden Etat Civil bezorgd,
Deze brief (de vijfciende), aan eenen Predikant gerigt, heeft
ons, inzonderbeid door eene kenrige menschkundige opn er .
king bij bet fot, getrofen . In Frankrijk heerfchen meer ondeugden en grooter zedebeder f , in Engeland meet misdaden eti
ngeregeldheden . De reden is daze : de Franschman handelt
meer naar gevoel, 't welk hem dikwijls van bet fpoor leidt,
Tour altijd eene zekere gepastheid en welvoegelijkheid herin .
nert ; - de Brit geneert zich niet door vormen, maar han •
dell naar beginfelen, wanrom hij ook in volksberoerten minder een tijger wordt dau de Franschman ; maar hij verfcheurc
ook ligcer then breidel, en is dan tot alles in fiant . Ook op
b1 . 398 vindt men eene fchrandere vergelijking cusfchen de
manier, hoe men de Engelfchen en Franfchen moet leiden .
De laatilen kan men bet best hegoochelen door nieuWgheden, waarvan zij niets gehoord hebben, zoo als bet Dleiveld,
opgehaald uit de tijden van K A R E L den Crown . Had wiL .
LEM III in i688 een' ouden Sakfifchen Wittenagemot willed
oproepen, de Engelfchen, die van zaken en niet van woor .
den houden, zouden gevraagd hebben, ,, of de Prins van
• Oranje ziju verftand verloren had, dan of hij Nederduitsclt
„ fprak ." - Als de groote fchool der ondeugd, ais bet
broeinest van zedeloosheid, wanhoop, oproer, en alle de
gruwden der Omyventeling, wordt bet door fommigen nog
geroemde Patais Royal beftempeld, en aan de zurg der Re.
gering ter uicroeijing aanbevolen, zoo zij wenscht bet zede,
bederf paten to fiellen, (bl . 362 .) Tot de kenfchetfing der
partijen in Frankrijk behoort ook de minbekende trek, dat
• zelfs de krijgslieden en Keizersgezinden pier zoo afkeerig
• zijn van de Fstgelfchen, als de adel en de zuivere zonings• gezinden ." De gronden van PAUL voor dit verfchijnfel
voldoen ons niet, en 2ouden nog meer omtrent de andere
partijen gelden . Wij gelooven dus, dat alleen domnje middel .
eeuwfche Godsdrensthaat, of even domme bait tegen de E!;*
gelfrhe vrijheid, dezen zonderlingen afkeer kan voortbrenget.
-- zoo niet, hetgeen nog waarfchijnlijker is, de Schrijver
bier van de dichterlijke figuur pars pro toto gebrtiik hecfc
gemaakt. -- SCOTT beweert, ton aanzien der zoogenoemde
11.
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Libetalen, dat zij wel een' Konirtg uit bet this der BouRs o N s wilden nemen, maar daartoe den Hertog van Orleans
wenschten . „ Zij zouden gaarne een flukje fiuiker gehad hebx ben bij her heilzame geneesmiddel, dat hun door de En~, gelfche en Pruisfifche bajonetten werd vpgedrongen ; en zij
• verlangen nog naat iets, hetwelk hun een fchijnbaar voor .
» wendfel kan geven om to zeggen , dat hun egen gedrag
• niet geheel onbetlaanhaar, of hunne muiterij geheel vruch .
„ teloos was geweesr." -- Dan genoeg ! Voor de gefchiedenis des onvergetelijken jaars 1815 is dit boek van veel be .
lang ; her leest zeer aangenaam, en is door de bekwame hand
des Vertalers van GIBBON overgebragt . Op enkele kleine
feilen zu!len wij niet flilfiaan. Her verhaal van hetgeen NAPOLEON B U O N A P A R T E gedaan en gezegd heeft op i 8
Junij 1815, opgemaakr uit de verkiaringen van j . n . nz Co s .
TER, die hens op lien dag als gids heeft gediend, bier tit
aanhangfel geplaatst, is juist van geen groot belang. De verdediging van Hougotlmonts daarentegen, dient ter aanvulling
roan her deswege in bet werk gep!aasfle verhaal van den flag
bfj Waterloo . Ult bet derde aanhangfel ziet men, Jar de
Maarfchaik O R O U C H Y, niettegenflaande den raad zijner Onderbeveihebheren, volhield met de Prtlisffche achterhoede
tot hWavre to vervolgen . Ware hij t U O N A P A R T E komen
verflerken, (hlj had 45,ooo mats) zoo had de kans gebeel
anders kmtnen keeren, die nu, door 's Hemels goedheid en
eene reeks van fchijhbare toevaliigheden, ten behoeve van orde,
regt en menfciielijke welvaarr is beflist . -WALTER SCOTT
toont zijne zuccht voor de poezij, door bet invlechten eener
menigte grootere en kleinere veerzen in ziju gefchiedverhaal .

Cedichten van C O R N E L I S LOO T s, Ridden der 01-de van
den Nederlundfchen Leeuw, en Lid van bet Kozrinkl: k In.
ffituut . 1Yde of laatjle Deel. Te fwllerdani, bij J . van
der Hey . 18 I8 . In gr . 8vo. 238 Bl. f 4 .4.

Her is ons zoo bier en daar voorgekornen, dat de beoordeeling van her derde deel , in onze Letteroefeningen , eenigzins ongunflig geacht werd . Dit bedroeft ons : want, behalve dat her tegen onze meening inloopt, toont her, 6f dxtt
men
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men nit den card genegen is, meer op bet kwade don op
bet goede to hechten, (eene ongelukkige neiging!) Of dat
men geen regt begrip van de geheele zaak heeft . Wij heb,
ban ons gunftig gevoelen omtrent bet dichtpenfeel van den
Heer LOOTS terftoud duidelijk uitgefproken, en die uitfpraak daarna niet ingetrokken, maar veeleer bij elke nieuwe
gelegenheid bevestigd . Doch, nu weet onze Lezer, op wel.
ke hoogre de kunftenaar fla : bet is onze taak, voortaan,
niet, dit bij herhaling uit to bazuinen, en, bij ells welgeflaagd voortbrengfel van des Dichters geest, nit to roepen :
Hoe fchoon! Hoe heerlijk! Hoe goddelijkI Dat zon eene zeer
onvruchtbare en vervelende manier van recenffren zijn. Ja,
al gefchiedde bet ook op de gefchiktite wijze, met ondeding
en aantooning van al bet waarlijk fraaije, zoo ontftond, echter, op deze wijze wet eene lofrede , maar geene beoordeEw
ling, geene leerzame kritiek, gelijk ze inzonderheid de dichtkunst behoeft, en altijd behoeven zal, zoo tang de dichters . . . . dichters zijn, wier achtbaar hoofd zelf, op zijne
lsooge, verhevene vlugt , tusfchenbeiden influimert . - Dit heba
ben wij noodig geacht vooraf to zeggen, niet fleehts ten
dienfte van deze gelegenheid, maar ook van vroegere en latere. Niemand, misfchien, wordt meerdere malen verkeerd i
partijdig en hacelijk beoordeeld, dan de beoordeelaar zelf t
over wien men zoo gaarne klaagt .
De drie eerite, uitvoerige ltukken, in dezen bundel voorkomende, zijn : een lofdicht op 8 U I G D E G R o 0 T, en : De
Dood van E G M o N D en n 0 o R ai E, bet eerite met goud, bet
laattte met zilver bekroond, door de Hollandfche Maatfehappij van fraaije Kunflen en Wetenfchappen ; benevens bet beroemde ftuk : De Hollandfche Taal. Deze alien zijn, bij derzelver eerfle verfchijning, reeds behandeld ; en bet koint ona
min noodzakelijk voor, nogmaals terug to komen op gedich .
ten, omtrent wier hooge verdienfle genoeinde Maatfehappij
en bet Publiek reeds lang u1tfpraak hebben gedann . Net
fpreekr van zelve, dat zij deze7 bundel Wet dan tot fceraad
kunnen ftrekken . \Vie er meer van weten wit, die lla de
vroegere beoordeelingen na .
Hierop volgen twee fltikken, die wij in ons overzigt eeni .
germate wenfchen zaam to vatten, als bii eene gelijke gelegenheid, tot een zelfde oogmerk vervaardik°d -- priisuitdeeling namelijk, bet eerfle in dezer Stads Teekenakademie, het
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ander in de Maatfchappii Felix Meritis, dat in s8ra, dit in
i8o6 . Natuurlijk moeten beiden min of meer over dezelfde
fchijven loopen . Van een' dichter, die zijn gevoei, en den
indruk der omftandigheden, meer dan een redenaar gehoor
geeft, is dit inzonderheid to wachten . Onze Zanger, nogtans, heeft telkenmale een bijzonder en ander onderwerp ge .
kozen, dat aan zijne gedachten ook een' eigen loop geeft .
pat des eerften auks (waarbij vrouwen tegenwoordig waren)
is : Het Schoone ; dat des laatilen : De voortrefelijkheid vas
den Mensck in de beoefening der fchoone Kunflen ; dit in
coupletten vin Lien korte regels, bet ander in Alexandrijnen,
maar door twee, drie lierzangen van onderfcheidene maat
afgewisfeld .
Elk van beiden heeft zijne eigenaardige verdienften . Het
Schoone is een regt dichterlijk theme. Maar, elk gevoelt
terflond, dac bet niet gemakkelijk is, zulk een eenvoudig
denkbeeld uit to breiden tot eene lengte en breedce, een geheel fpreekuur vervullende . Er is, ja, wel een zamenraapfel ce maken van aile de voorwerpen, waaromtrent de heerfchappij van bet fchoone verkeert, en den velerlei lof, of
berisping, die natnur en gefchiedenis aan hetzelve toekennen .
Maar, wie ziet niet, dat verveling, voor voldoening, bet
gevolg van zulk eene rapfodie zou zijn? Dan, over den card
en bet wezen van bet fchoone to fpreken - wie heefc dit
zelfs in ongebonden itijl ooit beproefd, en is er fchoon
(uiet fraai, maar flech(s rein en onbeklad) afgekomen? Onze
Dichter verkiest een' iekeren middelweg, then de redenaar,
altbans de verhandelaar, niet zou kunnen kiezen . llii zegt,
dat bet fchoone niet to befchrijven is ; en dit, als't ware,
willende doen zien, doet hij intusfchen allerlei poging, om
u dat fchoone bevattelijk to maker . Bij de onmogelijkheid
om de zaak order woorden to brengen, kleedt hij ze in
beelden, in verferingen, in ik weet niet wat . Traarbij dan
hij zelf eenigermate to vergelijken is met een' roeijer of
zwemmer, die tegen een' geweldigen ftroom heeft op to
worftelen, zoodat bet water fchuimt en bruist, ja der tonne
in fluivend nat en bellen de aardigile fpelingen vergunt . Komt
men er al niet veel verder door, men vermaakt zich ten min .
fle, en voelt zijne borst voor bet genot van bet fchoone
verruitnd . Aldus getladig voortwerkende, valt hij eerst in
een lierzangetje tot 1of der dichtkunst (aardig als eene zips.
ver-
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verrukking ingeltleed, die hem derzelver geboorte uit bet
fchoone doer bijwonen) ; en, naauwelijks weer tot zicbzelven gekomen, vaart hi) reeds wederom op, en de beeldhouwkunst - doch neen, dit is flechts een aanloop - de
fchilderkunsc lokt en boeit zijnen zang, die op de bekroo .
ping hater lievelingen uitloopt . Hec flot behelst eene fraai
ingekleede dankzegging enz . aan de tegenwoordigen, gelijk
de korte inleiding eene aardige toefpraak was geweest aan
bon, die gewoonlijk bet gebezigde fpreekgeftoelte betreden .
De Poortrefelijkheid van den Mensch enz. heeft eene ruimare ftof. Dit dichc(tuk loopt ook, inderdaad, geleidelijker
en gemakkelijker af . Zeker zullen zeer vele lezers hetzelve
de voorkeur geven ; ja, wij moeten bet bekennen , veelal be .
haagde ouszelven bet gezigt meer, waarbij de boot den
voortfnel tend en firoom, langs bevallige kronkelingen, met
matig gewoel, gewillig volgt, dan waar bet zoo zeer gewel .
dig toegaat . Allergelukkigst komt ons, inzonderheid, bet
denkbeeld voor, om eerst 's meufchen grootheid als beheerfcher der natuur to fchetfen, alsof daarin zijn eigenlijke adel
gelegen ware, maar ter(tond met fchaamte van dat denkbeeld
terug to komen, en to zeggen : neen1 kunst, (befchaafden befchavend gevoel en genie) de geheele rei der kunften is onze
ware roem en troost . Nu krijgen poezij, muzijk, (die in
bet vorige ftuk ongelukkig moesr voorbijgegaan worden, om .
dat deze onzigtbare zuscer . . . . zoo geheel anders fchoon
is) en voorat fchilderkunst, elk weer hare beurt . De laattte
natuurlijk (want bet is haar feest, dat de andere twee flechts
helpen vieren) bet leste en besce . Hier weidt de Dichter
inzonderheid breed uit . Uitvoerig is, onder anderen, zijne
befchrijving der fchilderij, (liever, zijne eigene teekening)
den Zondvloed voorftellende . Alleen bet flot doet niet al de
werking, welke bet kon en moest doen . Ware de gebeurtenis, haar bet algemeene oordeel, eene fabel, en N O A C H
werkelijk een wreedaard, die de menigte willens liet omkomen, meet zou 'sDichters taal afdoen : Neen! mot niet!
laat geen' klaagtoon haoren, enz . Voor bet overige begint
vanhier een zeer fehoone overgang tot bet Plot, eene korte
herbaling en zamenvatting van den lof der fchilderkuast . filet
volgende couplet za1 den kunstkeurigen welligt niet geheel
behagen
N n 3
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Verhef hear, die, op aardlaars vierken,
H ar vlugt met zonneftralen dekt ;
Aanfchonw en loof de wonderwerken,
Door de almagt van 't penfeel verwekt ;
$ewonder zijn vermetel pogen,
Om, met den fchrik en wraak omtogen,
Te ftraffen met gekuniteld wee ;
Om, door eeu mengeling van kleuren,
De zenuwen der ziel to fcheuren,
Te ftormen in der driften zee,
fchoon anderen her misfchien voor eeu der fchoonften hou .
den . De Lezer moge bet aan zijn eigen oordeel, of dit aan
bet vers, beproeven . Wij onderftrepen niets .
De Goddsdienst . Het moge eene floute onderneming zijn,
deuzelven to bezingen , onze Dichter is hierin wdl geflaagd .
Bet is waar, niet iedereen heeft hetzelfde itandpunt als hij .
Die den Godsdienst als eene vrucht der Openbaring befchouwc, reeds in het Paradijs met de eerfte kweeking aangevangen ; hij vooral, bij wien eigenlijk geen Godsdienst dan
Christendom beflaar, dat onder de joden flechts anders en
Ineer was ingekleed, terwijl de Heidenfche Godendienst loutere dwaling, verbastering, ja Duivelendienst moet genoemd
worden ; hij, voorzeker, zal fmaak noch zin in bet gedicht
vinden, tenzij hij, waarlijk verlicht en verdraagzaam, zich in
bet flandpunt van een' antler weet to verplaatfen . LOOTS
houdt den Godsdienst voor eene behoefte van verfland en
bars, of liever van den ganfchen mensch ; behoefte, die zich
vertoont, zoodra de befehaving den eerflen, ruwen bolfler
der dierlijitheid heeft verbroken, Over deze behoefte, over
de waarde van den Godsdienst, over deszelfs eeuwigheid,
en de wijze, waarop hij zich in bet gebed uit, ja oolc over
her uuttige, dat de mensch niet mddr van God were, dau
hij dadelijk weet of weten kan, words zeer veel voortreffe..
lijks, in voortreffelijke verzen, gezegd . Niet onnatuurlijk is
ook de overgang vanhier tot de gedachte : hoe verfchillend
ook, overal dient men God waarlijk ; ja, bet is Zijn wit,
dat dit op velerlei wijze gefehiede . Dan, hoe heerlijk het
beeld zij van den veelkleurigen flralenbondel, dien de God .
beid uitfchoot, toen Zij dicht over de aarde en over den
nienfchelijken geest fprak - ,-hoe veel waars omtrent deze
flof
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tof ook gezegd en betoogd wordc -- de Dichter wordt hiet
(althans velen zullen bet daarvoor houden) leeraat van bet
ind4ferentismus ; een kwade naam, die de verdraagzaamheid
zelve fomtijds in een' doodelijken reuk heeft gebragt . Bo .
vendien komen nu bijzondere, als perfoonlijke, gevoelens
en gewaarwordingen voor den dag, die tot bet onderwerp
niet onafTcheidelijk behooren - waar de woorden bet niet
zeggen, fchijnen de beelden bet aan to duiden - en dit
maakt, dat elk zoo veel to minder of meer met bet link opheeft, als dit een en auder meer of min met zijne eigene
denkbeelden overeenftemt . Doch , indien einde goed asks
goed waarheid bevat, dan zal ieder wel to vreden van de
lectuur fcheiden, daar eerie heerlijke Ode aan God (fchoon
in den geest des geheels) alles befluit . Dit is, kortelijk, bet
berigt, dat wij omtrent dic fink to geven hebben, waarin
een aantal heerlijke plaatfen de leemten, die er mogen zijn,
gemakkelijk bedekken . Op bl . 15o komt bet kwade, door
den tempeldienst getlicht, er war onverwacht en raauw in .
Op bl . 154 loopen die leege bommen enz ., naar ons gevoel,
wat to zeer, in 't gemeenzame . Doch, gain wij over tot
de kieine ftukj.es 1
Hoe to vreden ook over de flukken, tot hiextoe behandeld,
de volgenden herinneren ons al wederom, dat de dichter
toch eigenlijk aan geene mate des tijds behoort getonden to
worden, en dat een lied, eene uitftorting des gevogis, al wat
in geestdrift gefproken wordt, nit zijuen card kort meet
zijn . t n enkele diamant van matige grootte is meer waard,
dan een geheele ring , met eene menigte van kleintj .e s bezet .
Her Oogstlied aan St. Jacob is zulk een juweel . De vrucht.
bare zomer van 1817, na den vroegeren ovgelukkigen, gaf
hetzelve zijn aaizijn ; en ieder juichte bet toe, die her l eer .
d e kennen . De Heer EPKEt&A, Rector to Middelburg, heeft
bet fraaije link met eerie fchoone Latijnfche vertaling vercerd, die bier nevens hetzelve gedr .ukt, en iexleren lief.
hebber, van oude zoo wel als nieuwe letterkunde, gewis
welkom is, als eene aangename proef, wit ooze landgenoot
nog in beiden vermag. Gaarne lchreven wij cen deel over ;
waar de keuze is bijna onmogelijk, en ook bet Hollandfche
aan velen bekend, bet Latijn voor velen onver(laanbaar . Ten
bewijze dan liever, dat op bet volmaaktfe menfchenwerk
nog altijd eene vlek ce vinden is, zeggen wij, dat de koornzee,
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moetende, telkens in drie medeklinkers een
zeer oneffen' bodem vindt.
De Preugdezang over den zelfden 0ogst van 1817 flrekt
ten betooge, dat de dichtader van z o oT's rijk genoeg is,
cm een zelfde onderwerp twee malen meesterlijk to behandelen, zonder dat iemand over eenzelvigheid klage . Dit fluk,
op den Schouwburg voorgelezen, is niet zoo bekend geworden, maar bezit-, inderdaad, ook groote verdienflen . Het be .
glut met een donkey tafereel des voorafgaanden noods, waarop de heldere :childerij des volgenden overvloeds den zoo
veel to vrolijker affleekt ; terwijl de lof des Konings, wiens
wijs beleid en zorg reeds vroeger herwaarts komen deed,
wat nog elders had gebloeid, tevens wordt vermeld, en alles
eindigt met de fchoont}e uitzigten voor Amftels korenmarkt,
Wij laten een paar coupletten volgen
see, Jfroomen

Welaan, klinkt hoog, o vreugdegalment
O blijdfchap ! ftroom in zangen uit 1
Vermeng u met de herderefluit,
En met bet zacht geruisch der halmen :
Geen fchaarschheid volgt nu d'overvloed ;
Geen rund, in vette wel gevoed,
Is 't wager hier tot fpijs befchoren : (')
O neen! in d' oogst, thans opgegaan,
Is at 't geleden teed verloren,
Als 't druppelcje in den oceaan .
De hongerfchreeuw der muiterbende
Verdwijnt nu voor gefpeel en dans,
En 't vlechten van den bloemenkrans
Urn 't fpan, dat ftedwaarts been zich wendde,
Dat op de vracht van d' eerstling boogt,
Het mod gebukte hoofd verhoogt,
En draaft op mast van vreiigdgefchallen,
En wordt verwelkomd met zijn vrachr,
Als eens de vloor, in Leydens wallen,
Die voedfel en verlosfing bragt .
En
(") Eene toefpeling op de gefchiedenis van t
Gen, XLI, boven verineld .
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En ntt, bntplooi 't gelant van rimpefs $
O Amflelllad! juich blij to mob,
U flroomt de voile rijkdoin toe,
Hij darcelt in de outrolde wimpels,
Die, zwierende over 't ruins der zee,
Zich needrig flrijken op uw red,
En offren n den oogst der landen,
Van Belt en Weixelflroom befpoeld,
En waar in 't Noord', om donkre flranden,
De witte zeegolf fchuimc en woelt .
jammer, dat met dit al bet brood nog zoo dutir is, en de
Amfteiflad voor zichzelve, bij aanhoudendheid, zoo arm
blijft, dat hare goede ingezetenen . die Loch meestal geene
korenkoopers zijn, haar met allerlei zware opbrengst den mond
moeten openhouden l
Jeagd. Ook een fehoon vers. Regt jeugdig, vol vuur
en kracht . Wij kunnen bij ieder fink niet ililflaan ; maar bet
verdient, naar ons inzien , den naam van lierzang, wanneer
men, met then naam to mild noch to karig, inzonderheid
op den geest en de vlugt let, die zich in hetzelve doen
kennen .
Volkslied. Eene voortreffelijke navolging van bet bekende
Wilhelmtislicd . Indien er eene muzijk bij vervaardigd ware,
even zoo gelijk en ongelijk aan de oude wijs als deze woorden, even zoo overeenkomflig met de vorderingen van onzen tijd, door beide kunflen gemaakt, zekerlijk zon bet met
uitflekerd genoegen, ja vaderlandfche f lchring en zalving,
ziju gehoord en gezongen .
De Vaderlijke Dwang . In een aantal coupletten vaart de
Dichter hevig nit tegen zoodanige vaders, die, zonder op
de keuze en bet hart bunner kinderen to letten, near willekeur liefdebanden fcheuren, en huwelijksbanden voor dezelven knoopen. De man heeft gelijk, als die oude pilaarbij .
ters her zoo erg maken ; maar bet is tnsfchenbeiden nog al
eene vieze kwescie, wie eigenlijk regt heeft, en wij voor
ons moeijen ons liefst flier met eens anders huisfelijke zaken .
Graded. Eene bevallige navolging van een Hoogduitsch
flukj e.
Graffchrift voor a1wjrne Echtgenoote, E . H E L At E R S
Hier rust E L I Z ABET H ! to weinig nog beweend ,
Al fchreide 1k, tot ikwiecd vereend (vergaard?) met haar gebeent' :
Als
N n 5

55'®

C. LOOTS

Als ega, haar gelijk, coen liefde ons mogt omitrenglen,
Daalde ik in waarde, en zij fteeg tot den rang der englen .
dffcheid. Eene moedelooze bui uit 1799 . Die zonen van
APOL doen toch alles mooi! Dat moet een regt aangenaam
huisgezin Zijn, waar zelfs bet gefchrei en gejank en gekibbel
der kleineu een be 'allig concert vormt . Ach , dat ik A P o LL o ware 1 Die knapen daar in den tuin zouden mij zoo niet
hinderen.
Bemoediging. Mannentaal ! Zoo hooren wij bet graag nit
1798 .
Eenige heel kleine f'ukjes, van welken dat op V ON De L'S
afbeeldfel, als knaap, en dat op de Maacfchaptij Tot Nut
yan 't Alge peen ons zeer behagen .
Bij bet openbaar Examen der Blinden . Zeer fchoon en
treffend . Het beftaat uit een voor-, twee tusfcheu- en een
flotzang, den kinderen zely' in den mond gelegd .
Bij de Jluiting van bet Tooneel, Wile et amufant . Geestig,
oorfpronkelijk en bevallig!
Drie aardige verjaarverzen, van welken bet laatfle al vrij
koddig .
Nog een paar gelegenheidsftukken ; en hier herhalen wij
stet nadruk : bet laatfte al vrij koddig! Zullen w j bet hekeldicht noemen? Her heeft niet bet knorrige, aan dit
genre eigen . Niet Heracliet, mar Democriet fchijnt de Rift
gevoerd to hebben . De man geeft flechts zoo wat fieken
onder water, of eigenlijk onder wijn . Ziehier hetzelve, voor
zoo verre bet, namelijk, eene algemeene ftrekking heeft :
't Is eene overoude wet,
Bacchus heeft haar ingezet,
En de bolle God van 't eten,
(Nooit heb ik zijn' naain geweten)
Heeft een' eed er op gednan,
Dat zij eeuwig zou beftann .
Van die wet is 't hoogst gebod,
Dat bij elken keer van 't lot,
Bij elk' omzwaai van de tijden,
't Zij ze ons grieven of verblijden,
Telkens met een zee van wijn
't Nieuwe zou bevochtigd zijn .
Al
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Alle onze oude bestevairs
Maakten, want de drnif was fchaar3eh,
Maakten, uit des brouwers bronnen,
Van hunu' buiken ronde tonuen ;
Zwelgden bier, bij brood en kaas,
Dat de fleen groeide in de blaas .
Wij, bun kroost, van card meer fijn,
Volgen hen, maar drinken wijn :
Wij , wat of er moog' gebeuren,
Vieren fees ten uit den treuren ;
En, voor fleen en voor graveel,
Is de podegra ons deel .
Staat bet lieve vaderland,
Door den twist, in vollen brand,
Toch, bij al bet warrend woelen,
Houdt men maaltijd in den Doelen,
En ontgloeit, met elken dronk,
Feller nog de tweedragtsvonk.
Keert een held, van kling beroofd,
T'huiswaarts, met de kous op 't hoofd ;
Komt hij binnen zonder fchepen,
Die zijn vijand meg ging flepen,
Wat voegt bier, tot zijn onthaal,
Beter dan een vriendenntaal?
Is bet vaderland verkocht
Aan een Korfikaansch gedrogt,
$ij de leevring moet men drinken ;
Feesten vieren, 't glas doen klinken :
Als bet hoofd door duisling draait,
Is 't geweten ligtst gepaaid .
Erft een wettig vorsc de kroon,
Feesten dartlen om zijn' troon ;
Haters, die in afgunst Waken,
Danfen, dat bun knieen kraken ;
Spreken, drinkend', van zijn faam,
't Hart vol van zijna vijands naam .
Al .
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Alles, wat er ook mag zijn,
Gaat bij eten en bij wijn ;
Zelfs bet trouwen en bet flerven,
En bet doopen, en bet erven :
Geen geloofsbelijdenis,
Zonder feest, hoe arm bet is.
En zou 't wisien van bet jaar,
Dat wij alien, door elkaar,
Veertig, vijftig maal beleven,
Dan geen ftof tot feestzang geven?
Kan er nieuwe zonnefchijn
Zonder wijnbefprenging zijn?
Dus voibrengen wij de wet,
Door God Bacchus ingezet ;
En wij durven drinkend naadren
Tot de fchimmen onzer vaadren ;
Maar die flokkers dronken hop,
En hunn' kindren druivenfop .
herhuislied.

Ook al in luimigen, welgeflaagden trant .
Onder de 'log volgenden zullen de Huiveli'ksbeletfelen this .
fchien bet meest doen lagchen ; terwijl hetCraffclsrift te .9snfelveen ligtelijk nog tranen lokt.
Over bet geheel bewonderen wij niet minder luirn, geest
on vrolijkheid, dan vernuft, gevoel en kracht van taal in on .
zen Dichter, fchoon hij regts en links wet eens uit den
band fpringt, en zijne fpreuk in alien opzigte fchijnt to wezen : een kniesoor, die daarop ziet! Wij bedanken hem voor
menig genoegelijk oogenblik, - voor menige verhefhng ook
van onzen geest en cooed, - voor veel ftichting, bij
flechts weinig ergernis . Indien eene wilde roos zulke geuren
fpreidt, (dus dachten wij dikwijls) wat mogen, wat moeten
wij dan niet van hen verwachten, die, met Griekfche en
Roomfche kunst gekweekt, bij den tegenwoordigen Nat
onzer letterkunde, als in eenen wet bewaakten, wet onderhouden' tuin kunnen tieren en bloeijen? .- Doch thans niet
meer. Misfchien komen onze Letteroefeningen, bij zekere
gelegenheid, nog wet op bet geheele werk terug .
's Dichters even welgelijkend ais welbewerkc Portret verfiert bet werk .
Over-
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everdenkingen, bij gelegenheid van twee maandelijkfche Bede .
Jlonden, gehouden in het Zendelinggenootfchap to Amf er.
dam, door P . C It E V ALL I E R . Te Iwflerdam, bij P . den
Hengst en Zoon . i8i8 . In gr. 8vo . 31 Bl. f : .8 .
De Beer C H E V A L L I E R betnigt iii zijn kort voorberigc,
dat hij deze Overdenklngen alleen op dringend verzoek zijner
vrienden in bet licht geeft. En wij moeten deze betuiging
ailezins billijken, dear bet even zeker is, dat dusdanige flak .
ken eigenlijk voor bet groote publlelc, buiten eenige betrek .
king tot de gelegenheid, Diet vervaardigd worden, als wij
gemakkelijlc begrijpen kunnen, dat deelnemende toehoorders
wenschten dezelven nog eenmaal to molten lezen . De eerft0
der twee befchouwingen inzonderheid, na de mededeeling van
eeuen brief en berigt nit Batavia, dat aldaar een Hulpgenootfcbap was opgerigt, enz . zal waarfchijnlijk groote uitwerking
hebben gedaan . De Spreker betoogt inzonderheid, dat mis .
kenning van Jezus en den Bijbel achteruitgang in ware ver .
lichting is ; dat bet Christendom geenszins als eene fekte o£
een zamenflel van zekere begrippeu moet aangemerkt wor .
den, en dat geen noam of zaak de menfchenliefde meet
aauprijst . Vooral bet middelf1e is zijn vooruame punt, en
bij behandelt dit met eene naiveteit, meat ook met eene vol .
heid van overtuiging, met eene geestdrift, die moet wegfle .
pen . Bet grootile deel zijner flellingen en bewijzetr geven
wj; gaarne toe . Maar bet is ons voorgekomen, dat andere,
om openbaar in druk uitgegeven to worden, wel eeuige na .
dere bepaling of helderder toelichtiug, in Ben woord, gron .
diger bewerking, hadden gevorderd . Over bet geheel, nog.
tans, ligt een wags van zachtmoedigheid, verdraagzaamheid
en liefde, dat alien weldenkenden behagen moet . - Bet an.
dere fluk heeft eigenlijk twee deelen, wier eerfle is eene
invoering, bekendmaking en aanprijzing der berziene en ver .
meerder0e Gezangen voor bet Genootfchap, bet laatlle eene
dankbare verhefling van de voortgangen der Evaugeliepredi .
king in Zuiden en Noorden . Beide zijn fraai in bunne foort,
en doen zien, hoe veel de Spreker met de geheele zaak op.
heeft . Niet, dat eenig Christen met de uitbreiding van ware
Godsdienst . en Evangeliekennis minder zou ophebben . Maar
men
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men weet, dat de een mistrouwender is dan de ander ten
opzigte van bet ware, inwendige, praktikale, inderdaad za .
ligmakende. Wij bidden van harte, dat alle duisternis in de •
zen meer en meet overga tot de gelukkigfle overtuigiug, en
liierop volgende, krachtdadige zamenwerking van alle geloovigen ; ten einde de aarde waarlijk vol worde van de kennis
des Heeren . Misfchien ware bet, ter bevordering van dit
aigemeene, in ddnen geest en zin, wenfchelijk geweest, dat
in de Liederen, die ons anders ; voor zoo veel bier voorko .
mende, wel bevallen, zoodanige eenigzins mysterieuze leer.
punten , als de Godheid van Christus , in dat zelfde half
donker gelaten werden, waarin ze de Bijbel, over bet ge .
heel, plaatst ; zoodat men, hieromtrent wat meer- of winder
srannemende, bet gezang even hartelljk kon medezingen . De loffelijke Schrijver vergeeft ons zeker gaarue deze kleine
wenken, bet zij ze hem of bet Genootfchap betreffen .
Leerrede, gehouden tot aanprijzing der Koepokinenting, door
G . B E N T H E M R E D D I N G I U 3, Th . Dr. en Predikant to
flsfen . Te Asfen, bij C. van Gorcum . I8f7 . In gr. 8vo.
VI, 28 Bl. f : -8- :

B ehoort de Koepokinenting tot die heerlijke uitvindingen,
die, bij velen, tegentland vinden in bijgeloovige beden .
kingen - fchoon de Heer RED D rN G I U s, in het voorberigr,
.Drenthe ten aanzien van bet tegendeel prijst ; is derhalve
de invloed des Leeraars tusfchenbeiden noodig, orn bet algemeen van die verkeerde denkwijs of to brengen ; en is bet
niet zeer gemakkelijk, over zoodanig onderwerp alzijdig ,
overtuigend en onderhoudend to prediken : dan verdient, om
deze oorzaken, de Leerrede, waarin dit gedaan words, openlijke vermelding . Bij die van den Eerw . R E D D I N G I U 3 is
dit bet geval . s Kon . V: 9-T¢ is de tekst, en de genezing
van N A a M A N words in alle opzigten op de Koepokinenting
toegepast . Dit is ongezocht en nadrukkelijx gefchied ; wor.
dende alle bedenkingen tegen deze kunstbewerking bondig
wederlegd. Wij wenfchen, dat deze Leerrede vallen moge
in de handen van velen, die nog met vooroordeelen tegen bet
behoud van hunne kinderen -- want zoo mag men immers de
ingenomenheid tegen een bewezen behoedmiddel iwemen zijn bezet .
Ilet
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ETet .zwervende Meisje, door MifS P A N N Y B U R N E Y. Ilde en

hide of laatJle Deel. Mar den tweeden Engelfchen Druk.
Met Platen . Te Haarlem, bij F. Bohn . 1817-IY . In ir.
S P#. Te zamen 766 BI . f 6 .12 -

Wij

hebben bet eerfte deel dezes werks in he; vorig jaar
niet ongunflig aangemeld ; echter namen wij deze twee lijvige
boekdeelen niet zonder fchrik in handen, en bevonden dais
ook, dat deze goede wijn, waaronder dit werk door vertaler en voorredenaar gerangfchikt werd, bijzonder verwaterd
is. Wij hebben ons echter tot de lezang gedwongen ; alhoewel bet ons niet mogelijk was, dit anders din bij tusfehenpoozen to doen, daar onze ntzuwsgierrgheid en belangftelting
met genoegzaam gefpatrnen blijven kon, bij her bij uitftek
lang gerekt verhaal van zoo reel artnhartigheid . Gedurende
geheel bet zware tweede deel, en nog wet handerdbladzijden
van bet derde, erlangen wij dmtrent de boofdperfone iroegeo
naamdgeene oplreldering ; zij blijft at zwervende, vernederd en
mishandeld,ja aanhoudend getrapt, en dat op eene zoo iileit{geestige wijze, dat wij de mogelijkhead van zoo iets en de
verachtelijke laagheid ons onnlogelijk alzoo , immers zoo al.
gemeen, kunnen voorftellen, vooral in den befcbaaf deren kring
en Hand, waarin de fehrijftler goedvindt btar to laten omzwerveu ; en hetgeen onze deelneming in die anders beminnelijke perfone van tijd tot tijd aanmerkelijk bekoelde, is
hare volftrekte hardnekkige weigering tot bet flellen van eenig
vertrouwen in de zoodanigen ; van wier opregte gezindheid
en vermogen om haar to befchermen zij zelve, zoo wet als
ieder lezer, moet overtuigd zijn ; de geheel onbeurijpelijke
terugftootiug van Were, haar op de kieschfte wijze aangebo .
dene, onderfleuning, ook din zelfs, wanneer men die, haars
ondanks, haar in de handen bragt, en de voortduring van
hare vrijwilliae vernederiag en armoede, welke hare edelmoedige vrienden en hoogachters bitter grieven moest ; terwiji
ztj zich zeer veet meerdere onaangenaamheid op den hats
haalt, dan zij immer to vreezen had, zetfs at ware die hulp
toe to fchrijven geweest am minder edelmoedige beginfelen .
Indien de bedoeling is , boar to dezen aanzien voor to ftellen
als voorbeeld van grootheid van ziel en vrouwelijke kieschheld, wordt bet overdrevene gevorderd, en ken geene barer
zusteren haar in foortgelijke omftandigbeden volgen ; en de
edeltnoedigtie man mag nooit eerier liulpeiooze en aclttingwaardi-
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dige jetigdige fchoonheid eenige hulp of bijftand verleenen,
want dan zou bij hare kieschheid kwetfen en haar karakter
bederven. Hot is Loch geheel anders in de wezenlijke we .
reld, dan in de wereld van dezen roman ; gelijk bet, Gode
2ij dank! ook no ; al eenigzins anders is bij de behandeling
van eene ongelukktge. Ook kunnen wij niet zien, bij de
eindelijke ontwikkeling, dot hare redenen van geheimhouding
zoo dringende waren, dot zij haar geheim volftrekt aan nie .
wand vertrouwen kon ; daar zekerlijk bet geval we! moeije.
lift was, maar deze moeijelijkheid eenen welgekozen vertrouwde, hoedanig meet dan een zich barer zou hebben
aangetrokken, van zelve tot de ftiptfte geheimhouding, bij
bet beproeven van hulpmiddelen, zou hebben gedrongen .
Hoe ongelukkig bet beiangrijke mishandelde meisje dan ook
was, en hoe veel achting wij ook hebben voor hare zedig .
held, talenten en beproerde zulverheid, zoo befchouwden
wij haar reeds vb5r, en ook nu nog na de ontknooping, a]$
een klein zottinnetje, waaraan bet ons fpijt dot %Vij zoo veet
tijds verkwist hebben, ats waartoe bet nagaan van hare, op
doze wijze verhaalde, gefehiedenis ons dwong . Toes wij dan
eindelijk eenige opheldering erlongden, werden wij rep boos,
dot wij at wederom opgehouden werden, en bet zwervend
meisie nog eenen geruimen tijd moesten volgen door bergeti
en dalen, in bosfchen, bil wilddieven en fmokkelaars, en eindelijk al wederom bij bet fchuim der farfoenlijke Engelfche
natie ; en ook bet genoegen, dot wij ons hadden voorgefteld,
bij de eindelijke ontknooping, door de welverdieude tentoonilelling der vele dwazen en onedelmoedigen, 4ie de lieve
meid zoo lang hadden gepiim d, werd ons onthouden, door
de fchrijffter, bij al hare ]an dradigheid, goedvindt, daarvan
weinig of niets to berigten . Trouwens, zij had ook bet geduld barer lezeren reeds genoeg gevergd!
Wij willen in bet vervnlg een weinig voorzigtiger zijn, en
bij verzierde verhalen, in foorrgelijken toon geftemd, en
die men zoo long men goedvindt rekken kan, bet for afwachren . Hadden wij dit ook nn gedaan, dan konden wij
in weinige regels opgeven, wat men nu, tot zijne redeljjke
kosten, in drie dikke boekdeelen lezen kan, immers in zoo
verre dit den lezer belangrijk was . Wij zeggen nu niers van
den afloop en geheel de ficrie, opdac de lezers en lezeresfen, die bet vervolg nemen moesten, daardoor niet geliremd
worden in bet cdnig genot nog, dot zij hebben kunnen voor
hunne weggeworpene guldens ; en wij hopes, dat hunne
nienwsgierigheid meet gefpannen blijven zal, dan de onze was .
Hot jammert ons, dat, daar de fmank in verdichte verhalen
nog ZOO algemeen fchijnt, dot men zich van de uitgave van
een werk, als dir, voordeel belooft, men dan niet verkist
to zorgen, dot men tevens iers leerzaams geeft, voor veriland en hart eenig voedfel, of voor 't miust zoodanig kitnscwerk, dat men zonder verveling lezen kan .

BOEKBESCHO15WING .
Zevende zestal Leerredenen, door J . H . V A N D E R P A L M.
Te Leyden, bij D . du Mortier en Zoon . 1817 . In
gr . 8vo . 216 Bl. f i - it - :

D

it zestal wordt geop end door eene Leerrede, uitge-

fproken op den laatfen Zondag des jaars 1816, over
Pied . IX : io . In de inleiding ontvangen wij heilzame
en gegronde wenken, aaugaande de wijze . waarop wij
het boek des Predikers to befchouwen hebben . Vervolgens wordt de letterliike zin van de vermaning , in den
tekst vervat, ontleed ; de gedachte des doods, naar
aanleiding van die vermaning, befchouwd, als eene
krachtige aaufporing beheizende, om den tijd des leven,s

tot bet beantwoor1en aan onze aardfche verplig-

tingen, vlijtig to beiteden ;

en eindelijk, die zelfde
doodsbetrachting aangetoond to ziln bet gezegend middel, om niet alleen met ijver, maar ook met volkoinenheid, met opgewektheid des gemoeds, en met den
zuivertten zin, onzen aardfchen pligt to vecvullen .
In deze Leerrede wordt een keurig overzigt gegeven
van de onderfcheidene werkzaamheden, die wij in dit
]even alien, of die fommigen onzer to volbrengen hebben, en de gedachten, die bij eenen iegelijk, ten aan.
zien van deze werkzaamheden, moeten ontflaan, wanneer hit aan ziinen dood denkt, treffend gefchetst ; gelijk wij dan ook geheel ongezocht worden bekend gemaakt met de (lemming des gemoeds, die, ons moetende helpen bij liet welbelteden van onzen leeftijd, uit de
gedachte aau den dood geboren wordt . -- Deuitdrk,nghl
.
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akker Gods,

voor

kerkhof, (floogd .

is ons niet, als in onze taal gebruikelijk,

bekend .
De Hoogleeraar,erkend meester in bet tiitputten van
LOEIKI:ESCH . 1818 . NO- 13 .
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den zin eener bijbelfche uitdrukking, toont zich als
zoodanigen, gelijk in de eerfte Leerrede van dezen bundel, zoo ook in de t'Neede, over Iiebr . XII : 2b. Het
verheven licht wordt aangetoond, waarin Jezus door
de verklaring, van Hem in den tekst gegeven, dat H
de fchande veracht heeft, words geplaatst ; uit de gefchiedenis van zijn lijden wordt de waarheid van deze
verklaring afgeleid ; en ten laatfte de gezindheden aangetoond, die bij ons moeten worden opgewekt, door
de bewustheid, dat Jezus om onzentwille de fchande
heeft veracht . - Wat is fchande verachten ? Wanneer
snag men bet? wanneer niet ? Zegt bet bij Jezus alleen
dit, dat Hij de fchande van den kruisdood, wel overtuigd van zijne onfchuld , niets gerekend heeft ? - Ten
aanzien van alle deze vragen was bepaling noodig, en
ten aanzien van Jezus misvatting mogelijk, die de kracht
der uitdrukking zoude ontzenuwd hebben . Voor de
eene is door den Hoogleeraar gezorgd , en tegen de laat •
fte voorzien . - De gezindheden, die bij ons uit de be .
wustheid, dat Jezus om onzentwille de fchande heeft
veracht , moeten voortvloeijen , geeft V A N D E R P A L M
op , voornamelijk to zijn : geloof in Jezus, als den Ver .
losfer der wereld ; erkentenis der noodzakelijkheid van
Jezus, als den Verlosfer der wereld ; en opwekking tot
gehoorzaamheld aan Jezus , als den Verlosfer der wereld . Maar deze gezindheden mengen zich in elke geloovige befchouwing van Jezus ]even en lijden, en,
naar ons gevoel, vloeiden zij geenszins voornamelijk
uit de betuiging in den tekst voort , die van eene andere zijde, vruchtbaar in bijzondere heilige gezindheden,
had kunnen voorgefteld worden . Wij behoeven niet to
zeggen, dat de Hoogleeraar verband tusfchen de door
hem opgegevene gezindheden en den tekst heeft aangewezen, hetgeen er wezenlijk ook is ; maar bet kwam
ons toch voor, alsof hij, om bij bet leerftellige to blijven, eenige moeite gedaan, en her natuurlijk beloop
der toepasfing aan dit doe] had opgeofferd .
Wij willen den Lezer celie der plaatfen uit deze
pt eek s
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preek, die ons bijzonder trof, niet onthouden . , Maar
„ nu komt Hij (Jezus) in de magt zijner vijanden ;
„ words door hen gebonden en voor den regtertloel
„ gefleept ; words heftig aangeklaagd ; wordt befchimpt
„ en beleedigd, dat men den verachtelfjkffen booswicht
„ niet erger dan Hem behandelen kan . Was bet nu niet
„ de tijd, om die wonderkracht to toonen, indien Hij
„ ze waarlijk bezat? Was bet nu niet de tijd, om zich
„ to handhaven in dat gezag, van welks aanmatiging
• men Hem befchuldigde? Hij deed bet niet ! De Ge• zant van God, van wien men zeide, dat hij ftormen
„ door zijn woord deed ffillen en dooden opwekte , laat
„ zich vatten, en knevelen, en flaan, en fleuren, en
„ is weerloos - gelijk de misdaad, die hare rol heeft
„ uitgefpeeld! In wat licht verfcheen hij daar? Ach!
• ontveinzen wij bet niet : de bedrieger, de volksver• leider, die de menigte heeft weten to begoochelen,
„ maar, nu hij voor bet oog van zijnen regter Nat,
„ verlaten door zijne medeftanders, geene van zijne
„ kunftenarijeri meer in bet werk kan ftellen, -- is bet
,; niet aldus , dat Hij zich voordoer ? En Gij , heerlijke,
,~ hemelfche Jezus ! deze fchande hebt Gif veracht I De derde Leerrede (felt, naar job . XXI : 15-19,
voor : de herftelling van Petrus in zijne Apostolifche
tivaardigheid . Bij gelegenheid der ontvouwing van den
zin des gefpreks, van de wijsheid en liefde, door Jezus in betzelve aan den dag gelegd, worden belangrijke
ophelderingen medegedeeld ; b . v . aangaande de waari'chijnlijke ftemming van Petrus,waardoor hij misfcbien
werd aangezet , zijn visfchers handwerk weder to be .
ginnen . Doelmatig -- opdat bet wondervermogen van
Jezus voor beCpotting bewaard blijve --vonden wij ouk
de aanmerking, dat Jezus de visfchen en bet brood,
die de Apostelen aan (hand vonden, als een gewoon
visfchers ftrandontbijt , door den eenen of anderen kusxbewoner had laten gereed maken .
Vierde Leerrede : Gods liefde en trouw . Eehvoudige
tekst : Pf. XXV : io . Ileerliike Preek ! zoo wel wat aanO o 2
gaat
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pat de aanwijzing van de eigenaardigheid en kracht van
Davids woorden, als de ontvouwing van de verhevene
waarheid, die er in ligt opgefloten, en de noodzakelijkheid der bepaling, die de Dichter er bijvoegt .
Uit Pf. CXIX : io5 wordt de voortreTelijkheid van de
openbaring des Ouden Verbonds betoogd, in de vijfde
Leerrede . Welk eene afdaling in Davids hart, ten einde
uit de omftandigheden, waarin hii zich beyond, tot de
noodzakelijkheid van een woord Gods voor hem en voor
alien to belluiten! Zoo is de overgang natuurlijk tot de
befchouwing van de voortreffelijkheid der openbaring
des 0 . V. , welks fchriften gedeeltelijk ten tijde van
David beftonden en voor hem bet woord des Heeren
waren, en tot de opwekking aan hen, die onder bet
N . V . ]even , om de openbaring van het Oude toch ook
op hoogen prijs to ftellen .
De laatfl:e Leerrede dezes bundels behandelt de opwekking van Tabitha, Hand . IX: 36-42 . Wij verbeelden ons, bij de vooritelling van den Hoogleeraar , overgevoerd to zijn in de opperzale, waar bet lijk van Tabitha lag ; wij vinden ons verplaatst onder de armen ,
die hare weldadigheid verhalen, befchrijven, en haren
dood betreuren . Wij hebben volfl :rekt geene ruimte
meer voor eenige zwarigheid, al ware die al eens in ons
opgekomen, zoo ras wij de betamelijkheid en gepastbeid van dit wonder door V A N D E R P A L Bt hebben
booren ontvouwen . Maar wanneer wij den Hoogleer.
aar de twijfeling, door bet ongeloof geopperd, of Tabitha wel waarlijk geflorven, of zij niet eene fchijndoode was, voor geens antwoords waardig hooren verkla •
ren, op grond dat zij, die bet Bind der kranke zagen
naderen, enz . d e zaak toch wat meer van nabij zullen
geweten hebben dan wij, op zoo vele eeuwen afftands,
en, hielden deze haar voor geftorven, zij dan voor onnoozel en onkundig, tegen alle rede aan, tnoeten gebouden worden : dan vinden wij deze verdediging tegen
bet ongeloof noch juist, noch de regte . Immers, vol.
gans al wat er van bekend is, beitaat er, buiten de
vera
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verrotting, nog Been volftrekt zeker kenteeken, waaraan een waarlijk gettorvene van eenen fchijndoode kan
onderfcheiden worden ; zoodat daarorn de aanwezigen
- to meer, daar men in die tijden misfchien aan de
mogelijkheid van eenen fchijMood niet eens dacht -zich zeer wel hadden kunnen vergasfen, en allezins
onkundig zijn , zonder daarom onnoozel to moeten heeten . Daarentegen, al wier .l nu eens bet uiterfte toegeflemd, dat bier een fchijndood had plaats gehad, zoude daarom bet wonder zoo veel minder zijn ? -- ten
minfle is tot nog toe Been itellig middel uitgevonden,
cm eenen fchijndoode in bet leven to doen terugkeeren ; veel minder, dat men dit zoude vermogen to bewerk(telligen door een woord fprekens , en zoo verzekerd zijn van de uitwerking, dat men, gelijk Petrus,
wagen zoude bet opftaan to gebieden .
Mogen de fcharen, die zich vergasten aan de Leerredenen van dezen beroemden gewijden Redenaar, bet
niet laten berusten bij bet met fmaak aanhooren of lezen van dezelve, maar ook doortrokken worden met
den ernst en de waarheid , die in dezelve heerscht !
Disputatio inanguralis

de

altera Pauli ad Corinthios
epistola, et obfervanda in ills Iipostoli indole et oratione, quam-pro gradudoctoratus--publicoexamini
fubmittit HERAIANNUS JOANNES ROY AARDS,
Rheno-Trajectinus . Trajecti ad Rhenum, ex officina
-7 . llltheer, Svo . Maj .

1T

a jeugdige Schrijver dezer weluitgewerkte Verhandelinge is de Zoon van den beroemden Utrechtfchen
Hoogleeraar R O Y A A R n S . Op raad, eerst van ziinen
Vader, en naderhand van andere Leermeesteps, nam
bij voor, om bet een of ander fluk als eene proeve zijner akademifche vorderingen to bewerken . Hiertoe koos
bij den tweeden Brief van Paulus aan de Korinthiers . Hij
0 0 3
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]as en herlas denzelven meermalen, ten einde geheel i-t,
des Schrijvers leeftijd en wijze van denken, van gevoelen, van zeggen in to dringen . Hij teekende terftond
alles op, wat hij bet meest gefchikt tot opheldering
des Briefs oordeelde . Voorts raadpleegde hij geene andere Uitleggers, voordat hij zichzelven, door dus to
werk to gaan , eenigermate alrhans , volrfaan had . -wit is, voorzeker, de kortfie en de gemakkelijkfte weg
niet, om bet een of ander ftuk des Bijbels to bewerken ;
maar bet is toch de Unige ware weg voor hum, die,
met genoegzatne kunde en verftand begaafd, uit zijne
eigene oogen zien kan en wil, en Jets voor den dag wil
brengen, dat allezins der moeite waardig is om bet
licht to zien .
Het hoofdoogmerk dezer Verhandelinge is, om bet
karakter van Paulus en zijne wijze van zeggen to fchet.
fen . Hiertoe fcheen een Brief zeer gefchikt, waarin
men zijn hart bet meest gewoon is to openen . ;bijzonr
der doze tweede Brief aan de Korinthiers, dewiil de
Apostel in geen! anderen zijne gevoelens en gemoedsaandoeningen meer heeft uitgeflort . Echter heeft de
Heer R o Y A A R D S de kritiek en oordeelkunde Diet ter
zijde gefteld, maar overal, waar bet to pas kwam,
aangewend .
Behalve de Inleiding, over Korinthe en de Korinthifche C[iris tengemeente in her algemeen, is de Verhan .
deling zelve in drie Hoofddeelen gedeeld . Het eerfte
handelt over den Brief zelven, over welks aard, vorm
en inhoud de gevoelens, meer dan bij eenig ander gefchrift van Paulus, uiteenloopen . In deze afdeeling
wordt eerst biizonder de innvrlijke gefteldheid der k :orinthifche kerk, ten tijde van het fchriiven dezes
Briefs, opgegeven ; en de flotfom van al her to then
einde bijgebragte is, dat de Korinthifche Christenen,
fchoon gedeelrelijk door fekrenzucht gedreven en bedorven van zeden, echter zeer veel hadden, dat lof
verdiende . -- De tijd, waarin deze Brief gefchreven
is, words als waarfchljnlijk opgegeven het 56fte jaar,
naar
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naar de Dionyfiaanfche tijdrekening. De plaats, alwaar
Paulus denzelven fchreef, was Philippi, in Macedonia .
Net oogmerk dezes Zendbriefs aan de Korinthifche
Christenen was , hunne gevoelens en zeden to verbeteren . De aandoeningen des Schrijvers waren deels die
van vreugde over bet goede en lofwaardige , dat hii van
die Gene me wist, deels die van droefheid over hetgeen hij in dezelve to misprijzen vond . \Vat den
vorm betreft, de Heer R o Y A A R D S houdt zich, om
gewigtige redenen , aan bet oude gevoelen , dat bet een
doorloopende Brief is, op een' en denzelfden tijd, naar
met verfchillende aandoeningen, gel'chreven ; en, overeenkomftig dit cenvoudig, natuurlijk en alleraannemenswaardigst denkbeeld, wordt voorts de geheele inhoud
geleidelijk opgegeven .
Het tweede Hoofddeel loopt over bet karakter van
Paulus, hetwelk in den Brief doorftraalt ; zijnde, vastheid van grondbeginfels en oogmerken ; zedigheid, met
een luist gevoel zijner waardigheid, gepaard ; driftigheid
van aard, met zachtzinnigheid en liefde jegens anderen
verbonden ; groote ijver, door niet minder groot ver'
ftand beftuurd . Ten flotte worden eenige aanmerkingen bijgevoegd : over de fchoone overeenkonist en bar .
monie der verfchillende hoedanigheden in Paulus, uit
zijn karakter to begrijpen, en die den waarhjk grooten
man kenrnerkten ; over Gods wijsheid in bet uitkiezen
van zulk een' man tot verkondiger van bet Evangelie,
yooral onder de Korinthiers ; over de kracht van den
Christelijken Godsdienst in her ontwikkelen en beflu .
ren van dat karakter ; en eindelijk over bet belang der
befchouwing van hetzelve in de verklaring des Briefs .
De derde en laatfte Afdeeling handelt over den ftiil
van Paulus in dezen Brief. Na de verfchillende gevoelens hieromtrent to hebben opgegeven, wordt die ftijl
gefchetst : als cenvoudig en kuntteloos-fchoon ; als innemend en aangenaam ; als deftig, levendig en verhe .
ven ., en dus als natuurlijk-welfprek-end .
Zie daar, Lezer, een dor geraamte, uit hetwelk gu,
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echter, genoegzaam zult kunnen opmaken, dat bet geheele fluk, in deszelfs inrigting en zamenflelling, den
voortreffelijkflen aanleg kenmerkt , en wat men van iemand to verwechten hebbe, die, reeds in zijne jeugd
en bij bet einde zijner akademiiche ionpbaan, den Bijbel op de gelukkigfae wijze toont to kunnen behandelen .

Disputatio inauguralis de commutation, quam, Con/lantino M. auctore, focietas fubitt Christiana, quam -pro gradu doctoratus -- publico examini fubmittit
NICOLAUS CHRISTIANUS KIST,
BoenseliaGeirus. Trajecti ad Rhenum, ex officina ,7. Bltheer .
svo . maj .

.Llls een pendant op de voorgaande Verhandeling, la .
ten wij terflond volgen die van den Heer K I S T , (Neef
van den Heer r. 0 Y A A R D s) die zijn ftuk den volgenden dag aan Utrechts Hoogefch-)ol in bet openbaar
verdedigd, en, even als hij, getoond heeft, de docto .
rale waardigheid in de Gudgeleerdbeid ten voile to ver .
dienen .
flet onderwerp is zeer verfchillend van het voorgaande, en betreft een allergewigtigst tijdftip in de
Kerkelijke Gefchiedenis : de verandering, welke de
Christelijkke Godsdienst ondergaan heeft door K o N$ T A N T IJ N DEN G R O O T E N . Dir onderwerp wordt
gefchiedkundig behandeld, dewijl, zoo als de Schrij .
vet, in zijneVoorrede, to regt opmnerkt, er een naauw
en onaffcheidelijk verband beftaat tusfchen de Kerkelij .
ke en Algemeene Gefchiedenis ; een verband, hetwelk
niet moet uit bet oog verloren worden .
In eerie gepaste Inleiding words afles kort, hoofdzakelijk en zeer oordeelkundig voorgedragen , wat en den
toeftand des Romeinfclien risks, en die der Christenen
betreft , vbdr K O N S T A N T IJ N . De Verhandeling z el.
v e loopt in drie deelen zeer natuurlijk af.
In
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In bet eerf'e deel fpreelct de Schrijver over de gewigtige verandering zelve, die de Christelijke Godsdienst
onderging, daar dezelve, door K 0 N S T A N T II N D E N
G R 0 O T L• N, de publieke Godsdienst des rijks werd .
Hij begint met K O N S T A N T IJ N'S afkomst, opvoeding, karakter en zeden . Zoon van Keizer c o NSTANTIUS zijnde, ontving KONSTANTJJN groom
tendeels, gelijk deze, eene militaire opvoeding ; maar,
in zijnen lateren leeftijd, leide hij zich op de letteren
toe . Hij was rijzig van geflalte, dapper, zeer veritandig, driftig, maar tevens zachtzinrzig van aard ;
fchoon , door zijne verregaande driften , meer dan eens
tot wreedheden vervoerd ; doorgaans zeer menschlie .
vend, en uitftekend matig ; eindelijk, tot biigeloof toe,
godsdienttig . Voorts, van de redenen fprekende, die
hem noopten, den Christelijken Godsdienst als den
openbaren aan to nemen, zoekt de Heer K t s T dezel.
v e zoo wel in den toenmaligen toeftand van zaken,
als in de inborst , de opvoeding en de zeden des Keizers . Trouwens , zoodanig was de toeftand van den
Christelijken Godsdienst, dat dezelve voor de gewig .
tigfte veranderingen volkomen rijp was geworden . Br
was een tweeftrijd tusfchen den ouden en den nieuwen
Godsdienst to wacliten . De Keizer moest dezen bF
onderdrukken, bf openlijk handhaven . Van bet eerfte
werd hij door zijne inborst en door voorzigtigheid teruggehouden. Dat hij, door een wondergezigt van een
kruis in den hemel en eenen daarop volgenden Goddelijken
droom getroffen , den Godsdienst van Jezus zou omhelsd
hebben ; dit vertelfel, bet eerst , zoo men wil, door den
Kerkvader E u s E B I U s ult den mond van K o N s T A NTIJN opgeteekend, wordt, met genoegzame gronden,,
verworpen . Echter wordt dit, als hoogstwaarfchijnlijk, aangenomen, dat bet een of ander natuurver .
fchijnfel K O N S T A N T IJ N'S verbeelding heeft gaande
gemaakt , daar hij reeds in zijn hart tot den Godsdienst
des Gekruisten overhelde , en tot bijgeloof zeer ge .
neigd was . Althans , dat hij flechts in fchijn en uit
00 5
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flimheid den Christelijken Godsdienst beleden en voorgeftaan zou hebben, zoo als fommigen beweren, dit
toont de Heer K I S T , op de overtuigendfte wijze, niet
aannemelijk to zijn . K o N S T A N T IJ N, toch, werd
door zijnen Vader, die van den Christelijken Godsdienst niet afkeerig was, en vooral door zijne godvruchtige Moeder, al vroeg mec deszelfs grondbeginfelen bekynd gemaakt . Door zijnen flervenden Vader
nog verder tot achting en liefde voor dien Godsdienst
aangefpoord, nam hij voorts overal Christenen bij
zich, en werd door hen nicer en nicer voor bet Christendom ingenotnen . Hier kwam bij de op handen zijnde oorl,og tegen M A X E N T I U S : en bet voorbeeld zijn
Vaders, die den God der Christenen voor zichzelven
had geeerd, en die hem hierdoor gelukkiger fcheen geweest to zijn , dan de overige Keizers door den dienst
van vele Goden, maakte hem op dien beteren Godssdienst
nog nicer opmerkzaaut . Zijne neiging tat denzelven
werd, dus, door het bovengemelde vooronderltelde natuurverfchijnfel nog meer verfterkt . Schoon niet geheel
los van zijne oude godsdientlige banden, zocht hij, vervolgens, de Christelijke leer meer van nabij to kennen .
Zijne wandaden, waaruit blijkt, dat die leer nog geene
genoegzame kracht op , zijn gemoed had, bragten zelfs
het hare toe, om hem dien Godsdienst dierbaar to maken, in welken alleen hij die zielerust vinden kon, die
voor hem elders niet to vinden was . \aorts, dat hij
eerst bij bet einde zijn levens begeerde gedoopt to
worden, dit moet men aan de toenmalige denkbeeldeu
over de kracht des doops, oni alle de zonden uit to
wisfclien, toefchrijven .
1.Vij hebben ons, met apzet, bij dit gedeelte wat
larger opgehouden, otn uit dit itaaltje to doen zien,
met welk een welwikkend oordeel en hoe gelukkig onze jeugdige Schrijver zijn ftuk, zelfs daar de meeste
moeijelijkheden waren, bearbeid heeft . - Op dat gedeelte volgt cen gefchiedkundig overzigt van t geen
K0N-
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gedaan -heeft, om den Christelijkea
Godsdienst openlijk in to voeren .
Het tweede deel handelt over den invloed, welken
die verandering op de Christeiijke Kerk gehad heeft .
Zij heeft aan dezelve rust verzorgd, haar meer doen
uitbreiden, en haar meer glans en uiterlijke waardigheid bijgezet . Zij heeft alle gedeelten derzelve meer to
zaamgevoegd . Zij heeft , eindelijk, een' naauwer' band
gelegd tusfchen Kerk en Staat .
Het derde of laatfle deel bevat de regte wijze, om
deze verandering to beoordeelen . De ChristelijkeGodsdienst heeft daaruit groote voordeelen bekomen, dewiji
deszelfs toefland veilig en zeker werd . Echter heeft
deze uiterlijke vrede gelegenheid van binnen gegeven
tot tweefpalt en oneenigheden, en tot meerder zedehe •
derf. Ten ilotte toont de Schrijver aan, dat, bijaldien
die verandering niet voorgevallen ware ., er treurige tijn
den voor de Christenen to wachten zouden geweest
zijn ; dat hun Godsdienst bezwaarlijlt door zoo velen
dex voornaamfle en verlichtfle Romeinen zou zijn aangenomen geworden ; dat, eiiidelijk, die volken, die
reeds ten tijde van K O N S TAN T IJ N her Romeinfehe
rijk begonnen to bedreigen en nader'hand overflroom .
den, zich minder genegen zouden getoond hebben on1
then Godsdienst to omhelzen .
Bij deze opgave hebben wij niets to voegen, dan dat
wij ook deze Verhandeling met een uitflekend genoegen gelezen hebben . Gelukkig onze Eeuw en ons Vaderland, waarin wij reeds door Jongelingen de Kerkelijke Gefchiedenis zoo we], als den Bijbel, zoo zien
behandelen, dat ooze Godsdienst op hen roem mag
dragen, en zich, even als het Vaderland, het grootfle
nut van hen beloven kan !
$) NS T A N T IJ N
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D e ondervinding van vroegeren en lateren tijd eeri
vaste grand van hope op den zegen des Heeren over
de pogingen van het Zendelinggenootfchap ter uitbreiding van het Evangelie ; eene Redevoering, gehouden in de Algemeene Yergadering des Genootfchaps to Rotterdam, den 17 van Hooimaand 1317,
floor deszelfs Medebefluurder 0. VAN x o o TEN,
Predikant to Dordrecht . Te Dordrecht, bij P. van
I3raam . 1317 . In gr . Svo . 38 Bl- f : - 3 -

i' 1' ij geven dezer doelmatige, welbewerkte Redevoeringe gaarne den lof van -menschkundig gefteld_ to zijn,
met warmte en hartelijkheid ; en zij is tevens voldoend
bewijs , dat de Dordrechtfche Getneente inderdaad door
de treurige verzwakking des gezigts van dezen eenvoudig-welfprekenden, waardigen man, bij den publieken
dienst althans , geene fchade iljdt . Naar aanleiding van
te1A R C . XVI : ao words bier eerst aangewezen, wat de
Apostelen en wat de Beer dan deed, bij de prediking
zijner eerfte Gezanten . De volgende tijdvakken gaat
de Leeraar voorbij ; dit veld was to wijd . „ Ouk vrees
• ik," zegt bij, „ dat, to gelijk met bet goede, zoo
„ veel kwaads, zoo veel menfchelijke zwakheid en
„ dwaasheid, zoo veel partijzucht en boosheid aan ons
• oog zich zoude vertoonen, dat bet ons berouwen
• zoude, dit alles van nieuws to hebben aan den dag
• gebragt! " Hij bepaalt zich dan tot de tegenwoordige tijden : wat deden de menfchen? en hoe wrocht de
Heer mede ? Bij dit laatfte vraagt hij : „ Ook door tee,
• kenep en wonderen?" en antwoordt : „Ja, ook door
• teekenen en wonderen, wel niet van dezelfde foort
„ als bij de eerfle ftichting van bet Christendom, maar
„ toch teekenen en wonderen van gelijke waarde !" En
als zoodanige noemt hij : Europa's jongfte verlosfing ;
de Biibelgenootfchappen ; bet H . Verbond. „ Nog zou
• ik kunnen gewagen," gaat hij voort, „ van de af„ fchaf-
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% (chaffing des verfoeijelijken flavenhandels , federt eeu.
„ wen de fchandvlek van bet Christendom, de hin .
„ derpaal van bet Evangelie! Nog zou ik kunnen ver„ melden de vaderlijke zorg van den besten der Keize .
„ ren voor de Israelietifche Christenen ! Maar bet ge„ voel van onze harten is alreede to hoog gefpannen,"
enz . Op hetzelfde voetfpoor met de eerfte Gezanten
van Jezus blijven voortwandelen, is de welbewerkte
toepasfing. Onder de vele Redevoeringen, bij zoodanige gelegenheid uitgegeven, is zeker deze eene deevoortreffelitrite .
4anfpraak, Redevoering en Verflag van den Jlaat em
de werkzaamheden van het Nederlandfche Bijbeige .
nootfchap in den fare i8 [6, gedaan op de Algemeet.e hergadering van hetzelve in het voormalig ,~taatsVlaanderen, gehouden to I,7zendijke, den 13 dug .
3817 . Te Middelburg, bij S . van Benthem . 1817.
In gr . 8vo . 76 B1 . f : - I£- :

e Aanfpraak van den Voorzitter
D
(Lid der Prov . Staten van Zeeland, enz

H E N N E QV IN

.) prijst een.
voudig bet Boek bij uitnemendheid en alzoo bet Bijbelgenoottchap aan , en doet de waarde gevoelen der beginfelen, van welke de ftaatkunde der aanzienlijkfte en
magtigfte Vortten in ons werelddeel thans uitgaar.
De Eerw . D R E S S E L H U I s (Pred . to Hoofdplaat) (telt
in zijne Redevoerin' bet onderfteunen der Bijbelgenootfchappen als een volflrek;e eisch dermenfchenlicfdevoor,
en trekt menschkundig partij van de hulpvaardige men .
fchenliefde, zoo uitmuntend bij ligchamelijk gebrek en
nood door de inwoners der ftreek, waarin hij fprak,
hunnen natuurgenooten bewezen ; betoogende dan bet
uitreiken van bet brood des levens als eene even zeer,
ja nog meer menschlievende daad . In bet tweede deel
lost hij eenige geopperde bedenkingen op , als : ho; on19N
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gekende wordt het meest geeerbiedigd ; ligt men den fluijer op, zoo vermindert de eerbied, ja verdwijnt eindelijk geheel . De Bijbel zou een onverflaanbaar boek zijn .
Den Bijbel in aller harden to geven, kan nadeelig zijn
uoor de inwendige rust, en het ongeloof in de hand werken. De Gefchiedenis leert , tot hoeveel oneenigheid en
bloedjlorting de verJpreiding van het Christendom aanleiding gaf. - Na hem gaf de Eerw . V A N B A s s ELAAR, Pred . to Biervliet, bet op den titel vermeld
Verlag, hetwelk vrij uitvoerig, maar echter welgefteld
en belangrijk is , en , hoezeer de werkzaamheden aldaar
nog in de beginfelen waren, de belargftelling ook in
die af'deeling van bet voormalig Staats - Vlaanderen op,
wekken moet . - Geheel dit Itukje is lezenswaardig .

Redevoering ter aanbeveling van het Bijbelgenootfchap,
voorafgegaara van eera kort Ver/lag aangaande hetzelve, door j . L . N IJ H o F F , Predikant en Secre .
taris van het Bijbelgenootfchap to Gouda . Te Gauda, bij Verblaauw en van Bentum . 1818 . In gr.
Svo . 40 BI. f : - 6 11 et Verilag is flechts korte herinnering, en vooronderftelt de hoorders reeds genoegzaam bekend met de
inrigting en haar doe) ; bet is als voorwerk der Redevoering ingevlochten, welke j o . XVII : ; . Dit is het
eeuwwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en Yezus Christus, dicn Gi/ gezonden hebt,
ten tekst heeft . Maar de Rede zelve doet bet vernuft
en den fmaak van den Ecrw . N rj H 0 F F grooteliiks eer
aan, en draagt allezins blijken, dat zij gepur wend tilt
bet hart . Hlj gaat van de vooronderltelling uit : „ men
kenne in bet geheel nog geenen Bijbel , hoorde er niets
.
van," en wekt bet gevoel van behoefte op, dat men dan
als redelijk mensch gevoelen zou ; toevallig vinde men
dan bet nude bock, dat alles bevredigt ; maar hoe fmarte-
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telijk is dan bet gevoel : bet is eene kunftig verdichte
fabel , helaas ! hoe natuurlijk dan echter de wensch , dat
men zoo mogt droomen, en then droom houden voor
wezenlijkheid ; hoe natuurlijk de wensch van den menfchenvriend, dat alien zoo mogten droomen! Maar nii
wordt ons gezegd, en wij worden overtuigd, bet is alles waar en wezenlijk ; welk eene vreugde en welk een
drang ! Nog meer : men wordt overtuigd, bet is nog
meer, bet is Goddelijke waarheid ; (men voele den klimax) welk eene heilige verpligting nu ! Bij geheel de
ontwikkeling fleept de Redenaar ons mede ; en, daar
hij voor Christenen fprak, die ingevolge bunne belijdeeis niet anders kunnen gevoelen of denken, is zijn
betoog boven iedere uitzondering . Maar de Spreker
vooronderflelt echter nog bedenkingen , die hij aanftipt,

z6d echter,dat hij tevens op de op1osfingwenkt . Dan,
hij ftemt edelmoedig toe, men kon er nog andere hebben-, misfchien wel dezulke, die hij noch iemand kon
oplosfen ; maar hoopt , door bet van hem aangevoerde
hangt reeds de fchaal in evenwigt, en dan geve bet
verzoek, bet dringend verzoek, dat hij aanwijst, van
de menschheid, van vele duizenden immers, bet overwigt . Roerend is eindelijk het . verzoek van hemzelven, dat hij aanbindt met het bekoorlijk denkbeeld : 't
Is daarin, dat Nick de Christenheid vereenigt .

Reize door een gedeelte van Duitschland, Zwitferland,
Italie en het Zaiden van Frankrijk naar Parijs .
Herinneringen uit de gedenkwaardige jaren 2813,
. Naar het Hoogduitsch van j . G . c .
1814 ell i8-75
K I E S E W E T T E R, Hoogleeraar in de W:jsbegeerte

to Berlijn. Ifle en Ilde Deel . Te Leeuwarden, bij
Steenbergen van Goor . 1817. In gr. 8vo . Te zamen
668 Bl . f 6 -4 -

let.

het Ilaogduitsch. Dit zegt zekerlijk niet
terl jk vertaald; maar hoe ver de overzetter van bet
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oorfpronkelijke zij afgeweken, wordt niet gemeld . Een
kort Voorberigt van den Nederduitjchen Uitgever, dat
is van den uitgever dezer Nederduitfche navolging,
bevat enkel loffpraak over bet werk, welke, van zulk
eene hand, al ligt gewantrouwd zou kunnen worden,
en bet vertier meet zou kunnen fchaden, clan bevoordeelen . Dan, ma beide deze deelen gclezen to hebben,
kunnen wij zeggen, dat de Veer S T 1, E N B L R G E m
V A N G o o R fliers to veel gezegd heeft, en nemen bet
geheele voorberigt van hem over . ,, Zoo ooit (dus
• luidt bet) een reisverhaal belangriik en onderhoudend
• verdient genoemd to worden, het is onbetwistbaar
• dat van den Berlijnfchen Hoogleeraar K I E S E WE T„ T E R . Het tijdvak, waarin hij zijne reis deed, was
• rijk in merkwaardige gebeurtenisfen ; de landen,wel• ken hij bezocht, waren (immers grootendeels) bet
• tooneel van die gebeurtenisfen, en de betrekkingcn,
„ in welke hij tot vele voorname perfonen (tond, die
„ in de groote katalirophe van Europa gewigtige rol„ len fpeelden, ftelden hem in ftaar, on) veel to zien
„ en veel to vernemen, wat anderen reizigers welligt
• verborgen zou zijn gebleven . Eene men ;gte tot this
• verre on~ekende daadzaken, uit de gedenkwaardige
• jaren 1SI3-1815, leveren hiervan bewi,zen op .
„ Voorts is deg Schrijvers ftijl allezins boeiiende, en
• ziine wiize van zien en opmerken de echt .wi'sgeerige ."
Wij kunnen bier bijvoegen, dat de Vertaler, of Na.
volger, zich uit(tekend van zijnen pligt gckweten heeft,
en ook zijn ftijl en taal fchoon en zuiver zijn . Voorts
zijn letter en papier van de beste foort, en op de correctie vale fchaars iets aan to merken .
De Heer K I E S E W E T T E R reisde van Berli, n naar
Baden bij Ra/iadt, om aldaar, in bet gebruik van 't
warme bad, her(tel eener ondermiinde g ezondh .i d to
zoeken, en, bet nier vindende, vaudaar naar Genua,
om er bet zeebad to beproeven . Hii vertnefde op bei •
de plaatfen een' genoegzamen tud , en , dankbaar voor
de weldaden, hem door de Godin T rI E Ti s bewezen,
ver-
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verliet hij de laatstgemelde fiad , en toog naar Parijs .
Zijn verhaal is, naar den tegenwoordigen finaak, in
brieven bevat, waarvan bet eerfte deel er drieentwilltig, bet tweede achttien behelst . Een derde en laatlte
deel zal de overigen leveren .
De reis gaat van Berlijn, over IFittenberg, op Leip%ig, en vandaar, over bet flagveld van Lutzen, op
Naaamburg, Eckartsberge, IVeimar, Erfurt, Gotha,
Eifenach, Fulda, Gclnhaufen, Hanau, Frankfort,
.Darmfladt, Heidelberg en Rafladt op Baden . Schoon

nu vroegere reizigers ons met dozen weg en de opgenoemde plaatfen al vrij bekend gemaakt hebben, laat
zich echter dit verhaal met genoegen lezen . Elk reiziger toch heeft zijne wijze van zien en opmerken, en de
een meldt weder geheel andere bijzonderheden, dan de
ander. Ook weten weinigen zich zoo meesterliik van
de pen to bedienen , als de IIeer K I a S R W E T T E R,
of alles met zulke belangrijke aanmerkingen over perfonen en zaken to doorwL~ven, als hij . Daarenboven
1ieeft hij dit vooruit, dat hij vele bijzonderheden ver1laalt, wegens hetgeen in of nabij de plaatfen , welke
hij doortrekt, in de laatfte jaren is voorgevallen, of hij
zich van vroegeren tijd berinnert , en die niet zoo algemeen bekend zijn . Dit is inzonderheid betrekkeliik tot
de berigten , welke men bier leest , wegens bet beleg
van IVittenberg en bet innemen van Leipzig, beiden in
.1913, en door den Schrijver, in bet gevolg van den
Graaf V A N W I T T G E N S T E I N, Diet zonder eigen gevaar, bijgewoond, en wegens de veldilagen bij Lutzen, Yena en Zveafliidt . Ook ontmoet men bier eene
nlenigte kleinere narigten wegens de Keizers A L E X A ND E R ell N A P O L E O N, den Koning van Pruisfen ea
2ijne vereeuwigde Gemalin, den Hertog van Brunswijk, de Generaals V A N W I T T GE N S T E 1 N CD AI C) LL E N D O R F F, bet Hof van TL'eimar , den b .rucluen
DAIILBERG, FREDERII,, den Grootel, enz . LL' HE R's voormalig Pathrnos, of bet kastecl fFartburg,
bij Eifenach, wordt, in den vierden brief, oalftandig
IaoEKBESCFI . 1813 . NO . 13 .

P p

be-

574

J.

G. C.

KIESEWETTER

befchreven, en, in den achtften en negenden, ontvangt
men breed berigt wegens Baden, deszelfs warme bronnen, den Groothertog, deszelfs befluur, enz . en, op
bet clot , iets wegens N A P O L E O N'S geheime minnarijen .
Met den tienden brief vangt bet verhaal van des Sehrijvers reize naar Genua aan . Zij loopt, door bet Kinzingerthal, over Offenburg, Hornberg, Villingen, door
het Scharzwald, over Donauefchingen, op Schafhauzen, waar de beroemde waterval bezocht en uitmuntend befchreven words. Van Schafhauzen reist de Prof sfor, over Eglifau, Bulach en Klothen, naar Zurich,
hetwelk zijne befchrijving erlangt , - voorts vandaar,
over Klooster-Wettingen , Baden, Lenzburg, Morger..
thal, Kirschberg en Hindelbank, naar Bern, hetwelk
men genoegelijk met hem door'vandelt, en vanwaar
men met heiii , over bet flagveld, waarop , in 1476,
K A R E L de Stoute fneuvelde, en over Peterlingen,
Milden, enz . naar Vevay, aan bet Meer van Geneve,
reist . Nu verzelt men hem verder, door bet Walliferland, waar men de rampzalige Cretins ontmoet,
naar Brieg, aan den voet van den Simplon, na, onder
weg, den beroemden waterval, de Pisfcvache, bezocht
to hebben . Thans trekken wij den Simplon met hen;
over, en de togt is des to aangenamer, omdat hij ons
onderhoudt over hetgeen hij, bij een' vroeger' over .
togt , in 1804, toen de weg nog niet voltooid was,,
alhier zag en ondervond ; en daar hij dit verhaal met
dat eener aangename ontmoeting afwisfelt, en ons oplettend maakt op alles , wat wij bier zien , en er zeer
gegronde aanmerkingen over maakt, is de togt inderdaad zeer vermakelijk . Nu zijn wij met hem in Piemont, en wet to Domo d'Osfola ; doch, na fleehts eon
nachtverblijf, reizen wij met hem naar Milaan . Welke heerlijke wegen ! Wij kunnen bet Lago Maggiore
niet voorbij , zonder gevoel van leedwezen , dat hij
met ons de Borromdfche Eilanden niet bezoeken kan ;
doch hij troost ons daarover , door het verhaal van zijn
be-
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bezoek van de Ifola bella en Ifola Madre, elfjaren vroe •
ger ; en nu zetten wij de reis met hem voort, van
4rona, over Sesto, Caftna, enz . naar de Hertoglijke
hoofdftad ; terwijl hij ons den weg kort met aangename
vertellingen , en wij , op de reis , vreemde ontmoetin8
gen hebben . Hij geleidt ons door Milaan : wij hooren er met hem de galante mis ; wij bezoeken er de
Domkerk, befchouwen er bet praalgraf van den H. Bor
romdo, enz . Vervolgens bezigtigen wij met hem do
kapel van Maria del morti, bet paleis van den Onder{
koning, zijn zomerverbhjf, de Villa Bonaparte, de kerk
van St. Ambroftus, de Ambroftaanfche Bibliotheek, (*)
bet voormalig Dominikaner Klooster, en daar~n bet beroemd Avondmaal van z E o N A R D O D A V I N C I , -verder de werkplaats der Heeren R A P H A E L, die dit
Avondmaal in Mofaik bragten , de Univerftteit, of bet
paleis der wetenfchappen en kunften, met deszelfs
fchilderijen, de 4rdna, welke met die van Verona,eli
met bet Colosfeum to Rome vergeleken wordt, en ein ;
delijk de Schouwburgen , de Barakken en bet Hospi.
taal . Nu tfekken wij naar Genua op, en bezigtigen,
in bet doortrekken, bet merkwaardige to Pavia . Daar
wij ons to Genua zeer lang ophouden , hebben wij et
gelegenheid, om niet alleen de ftad, in hare Jigging,
ilraten , pleinen, gebouwen enz . , maar ook in slles ,
wat zij opmerkelijks bevat, en voorts niet flechts do
Genuezen, derzelver kleeding, huizing, omgang, ge .
bruiken, zeden, vermaken enz ., maar ook de zich daar
onthoudende vreemdelingen, to leeren kennen . Wij
bezoeken er de Baden, (dit fpreekt van zelf) de Kerken, de Schouwburgen, bet Lyceum, de Akademie,
het Infiituut voor Doef/lommen, enz . Wij wonen er
openbare feesten, begrafenisfen, en den plegtigen intogt van de Koningin (van Sardinie) bij, en hooren eii
zieri
(*) Hoe deze hier gezegd worde iii de zevende, in pi ats
van de zeventiende eenw, geilicht to z in, Nat zich inoeiid°
lijk raden, zoo het geen fchrljf- of drukfeil is,
Pp 2
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zien er dagelijks veel , hetwelk er ons verblijf veraand
genaamt . Terwijl wij ons tot de afreis gereed maken,
geraakt onze geleider aan bet vertellen, en verhaalt ons
eerst bet gevaar, waarin hij zich eens bevond, toen
bii, to water, (op den Donau) van Regensburg naar
Thcenen voer, en hem, op dien togt, een vreesfelijke
norm beliep ; daarna geeft hij ons berigt van zijne reis
van Martinach, in bet Waadland, naar bet dal van
Chamouny, en zijn bezoek van den Montanvert en de
Iyszee ; en eindelijk deelt hij ons bet verflag mede van
ziin bezoek van den hefuvius, gedurende deszelfs uitberiling in den jare 1804 . Overal fchetst hij ons hier
ontzettende natuurtooneelen, welke wij met fiddering
aanftaren, terwijl wij de bekwaamheid des verhalers bewonderen . Doch nu vertrekken wij met hem, overCampo Marone en Novi , naar ,flesfandria, en vandaar , over
Arona en 4sti, naar Turin, waar wij weder al bet bezienswaardige bezigtigen, en den Schouwburg bezoeken.
W'tj vervolgen voorts onze refs , over Rivoli enz . , naar
den Mont-Cenis, dien wij overtrekken ; en nu rijden
wij, over 4iguebelle en Montmeillant, naar Chambers,
waar wij ons echter niet ophouden, maar ons, over
Pont de Beauvoifin en Bburgoin, naar Lion voortfpoeden .
In deze oude fad, de eerfte, na Parijs, van geheel
Frankrijk, houden wij ons natuurlijk een tijdlang op .
Onze leidsman verhaalt ons, wat daarin, in de laatfte
vljfentwintig jaren, omging, en wat zij leed in den
storm der omwentelinge, waardoor bet getal barer in .
woners van 150,000 op ioo,ooo verminderde . Het
fpreekt van zelf, dat wij ook bier alles in oogenfchouw
nemen , wat voor den vreemdeling belangrijk is ; doch
wij haken, nu wij in Frankrijk zijn, zoo zeer naar
Partis,dat wij van Lion maar niets verder zeggen zullen, en onze reis vervolgen . Zij gnat over Macon,
Chalons fiir Saone, flutun, flvallon, Auxerre, Sens
en Charenton ; en ziet daar ons in de groote lad ze1F.
En wat zullen wij nu van haar zeggen? Onze geleider
is in haar to huis : want hij bezoekt haar flu voor de
der-
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derde maal . Men zal dus we) gelooven, dat hij weet,
wat er to zien is , en ons overal rondvoert : en, fchoon
wij al zoo menigmaal van Parijs hoorden vertellen, en
ons dus zeer veel geenszins vreemd is, hooren wij hot
echter al weder gaarne uit den mond van den man , then
wij nu verzellen, omdat (want onze Lezer zal, door
ons breed verilag, toch wel niet vergeten zijn, dat wij
flechts op onze kamer , in een boek , de refs mede doen)
hij zoo regt (lag van verhalen heeft, en ons het meeste
no- at order een ander gezigtpunt, en in eene, federt
de laatfle omwenteling, veranderde gedaante, voorflrlt,
en het ons oak aan geen nieuws laat ontbreken . En
nu, Lezers! met deze verzekering kunnen wij u ernilig nopen, om u zelf het boek aan to fchaffen, en
met den Schrijver door en om Parijs to wandelen, en
er het merkwaardige op to nemen . Hij zal tm eersl met
eenige herinneringen uit den fag van Belle Alliance,
en daarna met eene keurige vergelijking van Parijs en
London, naar derzelver uitwendig voorkomen, bezig
bouden . Gij zuh vervolgens met hem het Veld van Mars
bezigtigen, dan eene groote avondwandeling met hem
doen , gedenkwaardige plaatfen, en vooral de Boule •
yards, bezoeken ; terwijl hij u gedurig met belangrijke
verhalen zal onderhouden, en wij u zoo wel ernilige
als vroiijlre aandoeningen beloven . Nu zult gij met hem
de Bruggen , de plaats van de Bastille en den kolosfalen
Olifant, de Tuilerien en de Louvre bezien, waarbij hij
u van de Koninkfljke Kasteelen te . Londen berigt zal
geven . Dan begeeft gij u met hem naar het Paleis Luxemburg en bet Paleis Bourbon, en befchouwt er de
Kamers, waarin het Wetgevend Ligchaarn vergadert,
welke hij met die van net 1looger- en Lagerhuis to
Londen in vergelijking brengt . -Noorts bezoekt gij met
hem het Volksfeest to St . Cloud en den Tuin Tivoli,
die voor Parijs is, wat de Fauxhall is voor Londen,
en hoort, ten ilotte, eene vergelijking van deze beiden, en van de openbare vermakelijkbeden, zoo van
her Fran/ehe als Engeljche yolk, waarbij het laat(le
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verre achterftaat, en waarbij geweten dient, dat de
Reiziger, 's jaars to voren, ook Londen bezocht heeft,
en dus mer kennis van aken fpreekt . -- Een ftaal van
de fchrijfwijze gedoogt, tot ons leedwezen, ons beftek
flu niet to geven . Men wachte het, zoo mogelijk, bij
de aankondiging van het laatfte deel .
.R dragen tot de Huishouding van Staat in het Koning.ijk der Nederlanden, verzasneld ten dienfle der
Staten Generaal, door G IJ S B E R T K A R L L, Grave V A N FI 0 G E N D 0 R P . II Deelen . In 's Gravenhage, bij de Erven J . Allart . 1818 . In gr . 8vo .
324en316Bl.f6- .4
lien werk, voor welks uitgave het Nederlandsch pu.
bliek den Hoog Ed . Schrijver duur verpligt is , en hetwelk alien behooren to lezen , die zich eene grondige
Icennis wenfchen to verkrijgen van de gewigtig(l:e belangen onzes vereenigden Koningrijks . In hetzelve wordt
gehandeld van den Nat van 's lands fchuld en finantien, van deszelfs inkomften en uitgaven, van deszelfs
handel . fcheepvaart, visfcherijen , fabrijken, land- en
veebouw enz . , van hetgeen deszelfs belangen bevordert en benadeelt, van de verhouding tusfchen deszelfs Noordelijke en Zuidelijke gewesten , van derzelver zoogenoemd verfchillend belang, en den vermeenden ftrijd tusfchen handelaars en fabrikanten, enz . enz .
Men kan hieruit den rijkdom van den inhoud opmaken,
wvelken wij nu trader zullen doen kennen , ons daarbij
van alle bijzondere beoordeeling onthoudende, doch alleen in 't algemeen zeggende , dat de Heer V A N H OG END 0 R P blijkt moeite noch kosten ontzien to hebben , o .n zich van alles w6l to onderrigten , en dat hij
de zaken nit vele onderfcheidene oogpunten befchouwt,
en bet hoofdzakclijke van hetgeen hij beweert, naar onze inzage, zoo volilrelit voldongen heeft, dat aileen
hoof.
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lzoofdiglaeid, belang, of onkunde en vooroordeel,
van hem fchijnen to kunnen verfchillen . -- Doch ter
zake!
In bet eer/le deel ontmoeten wij eerst Uittrekfcls uit
eene Memorie, ge%hreven in ,April 1816, en wel derzelver eer/le, derde en vierde hoofdftukken ; zijnde bet
tweede en vijfde achterwege gelaten, omdat zij geene
betrekking hadden tot de huishouding van den ftaat .
De opfchriften der bier geleverde hoofdftukken zijn
Nationale Schuld, Finantiin, en Algemeene LP'elvaart .
Eer/le hoofdfluk : Nationale Schuld . Deze words in
vergelijking gebragt met die van Engeland en van Noord.
Amerika, als de twee voornaatni e handeiftaten ; en
blijkt, dat de Nederfandfche fchuld ruins vijf en een
half per Ct . van de Engelfche bedraagt , en met die van
Noord-Amerika nagenoeg gelijk ftaat, waaruit befloten
words, dat de last voor ons lang niet ondragelijk is .
Vervoigens warden onze nationale bezittingen met onze fchuld vergeleken ; en het refultaat is, dat debet en
credit ten minfte met elkander balanceren, en dat het
aandeel der Zuidelijke gewesten (Noordelijke ftaat er,
door eene, niet aangewezene, fchrijf of drukfout)
aan de gemeen gemaakte fchuld eer overtrolln wordt
door derzelver aandeel aan de gemeen gemaakte bezit .
tingen .
Derde hoofdjluk : Finantien . Hier wordt berigt gege .
ven van hetgeen, in 184, zoo in de Z . als N . gewesten, gedaan werd tot regeling der finantien, van
derzelver reeds veel verbeterden ftaat, toen NAP OL P O N landde , van de wijze, waarop de oorlogslaster, werden gevonden, zonler de nationale fchuld to
vermeerderen, van het Syndicaat, de uitbreiding der
Amortifatiekas enz . , en voorts het vooruitzigt geopend
der vermindering van fasten, in 1816 be-root op tlveeentachtig milliocnen, doch welke vervolgens fchenen
niet boven zeventig millioenen gefteld to kunnen worden . Dit wordt breed beredeneerd, niet zonler gewigtige aanmerkingen tusfchenbeiden, en aanwijzing, hoe
veel
p p 4
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veel zwaarder de Noordelijke gewesten, in menig op •
zigt, belast zijn boven de Zuidelijke, en hoe noodzakelijk bet is, de weelde meer to bezwaren en den geringeren stand to verligten . Her befluit is : hot nationaal krediet is gevestigd, en de vereeniging van alle de
deelen des rijks, door gemeene baten en lasten, voltooid .
IJierde hoofdfluk : 4lgemeene Xelvaart . Dit hoofdftuk vangt aan van bet berigt , wat gedaan is , en verder gedaan wordt, tot her vastltellen en organiferen
der regering, bet vormen van her leper en de landmilitie, en her herffellen der Marine, door welk alles ons
aanzien buitenslands gerezen is . Voorts words gewaagd van bet verbeterd openbaar onderwijs , bet herftel der algemeene nijverheid, en de middelen,reeds gebezigd en verder to bezigen, om de algemeene welvaart
to bevorderen . Door deze middelen (merkt de Heer
VAN H O G E N D O R P op) zou de algemeene nijverheid zichzelve kunnen redden, zoo haar geene ftruikelblokken werden in den weg gelegd . Doze zijn zware
belastingen, welke, helaas! onvermijdelijk zijn . Nu
volgen aanmerkingen over de directe en indirect belas.
tingen, en de wijze van derzelver helftng, - over de
inkomende en uitgaande regten, en over hot , in vele
opzigten, herfenfchimmige van her zoo ver getrokken
verfchil van belang tusfchen de Z . en N . gewesten .
Ziet bier nu her beloop van bet vervolg : Zware lasten
op den koophandel zijn hoogst fchadelijk ; en zoodanige
lasten zijn die, welke de regten van andere volken,
vooral naburigen, to boven g aan . In de Z . gewesten
zijn vreemde waren zwaar belast, als zij in mededin .
zing komen met f'oortgelijke inland[che waren . He,,
zelfde heeft ook plaats gehad in de N . gewesten ; maar
men is daar, door fchade, wijs geworden, en erkent
er thans algemeen de noodzalkelijkheid en her nut van niatige uitgaande en inkomende regten . In de Z . geNvesten is men nog in d~ kindlche jaren do ;- politieke
aeconomie . Men ondervindt er de bittere vruchten
van
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van in den fluikhandel, die er bet onvermijdelijk gevolg van
is, en waarover men daar zelf bide klagten aanheft . Het
is onmogelijk, lien iluikhandel op den dour to beletten .
Engelard heeft her, met opzigt cot de Thee, Onder PITT,
beproefd, en is genoodzaakc geweest her op to geven . N A•
P O L E o N heeft er den geheelen koophandel aan opgeofferd,
zonder to flagen . Overigens ijvert men in Engeland nog voor
her oude flelfel, waaraan men ten onregte zijnen voorfpoed
toelchrijft ; doch men begint er thans de verkeerdheid van
in to zien, tot een' vrijen handel over to hellen, en heeft
reeds, op lien voet, een handelsverdrag met 4merika gefloten . Uitweiding over de tegenwoordige verlegerheid van
Engeland, en her tdnig redmiddel voor hetzelve, door zijn
flelfel to verlaten . Frankrijk komt van hetzelve terug ; ook
-dwerika, dat er veel door geleden heefr, en waarmede bet
to wenfchen is , dat Nederland ook eene nadere overeenkomst
zal treffen, voor beiden voordeelig . Aanmerkingen over hetzelfde flelCel, ten aanzien van Spanje, - van Rusland, waar
bet nooit opgang zal maken, -- van Pruisfen, waar her volfcrekt met her gemeen belaug flrijdt, -- van Oostenrijk, dat
bet verlaten moet, zoo bet in zijue pogingen, tot herffel
van algemeene nijverheid, flagen wil, -- van Hamburg,
dat rijk en aanzienlijk is geworden door den vrijen handel,
en welks voorbeeld nuttig is geweest voor andere Duitfche
ftaten ; terwijl men reeds werkt tot de vrije vaart op deft
Rijn, en her Congres to 1Peenen, op aandrang van Engeland,
de beginfelen van zulk eene vaart heeft aangenomen . Wat
verder ons eigen land becreft : In de N. gewesten is de twist
tusfchen koophandel en fabrijken ten einde . Om den vrede,
in de Z. gewesten, voor to bereiden, words derzelver tegenwoordige flaat overwogen, ten aanzien van den land.
bouw, die er verder gebragt is, dan in eenig land van Europa, - de delffloffen, -- de fabrijken, -- den handel. -Braband en Vlaandereni leveren bet fchoonfle vlas, en 1innens, overal gezocht . Zij hebben geene opbeuring noodig,
en verlangen flechts een vrij vertier. Henegouwen en de
Maas-gewesten hebben hunne ijzermijnen, bosfchen en kool .
groeven, hunue ijzergieterijen, fabrijken van wapenen, mesfen, fpijkers, gereedfchappen voor den landbouw, enz . 'Vat
zij jaarlijks leveren ; aan hoe vele handen zij werk verfchaffen, enz . De lakenweverijen vats Vervters, meest uit vreemde
P p S
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de wol vervaardigd, en mede alom zoo getrokken, dat zij
niets, dan een' vrijen handel behoeven . Katoenweverijen in
Vlaauderen, door bet continenteel fysterna opgekomen. Zij
beroemen zich, zoo goed en goedkoop to werken, als de
Engelfchen ; maar bektagen zich over den invoer der nog la .
gere0ost-Indifche lijnwaden, welke zoo voordeelig zijn voor
de katoendrukkerijen, die met alle vreemden wedijveren . -Hoe aanzienlijk de handel der Z . gewesten, in flechts twee
jaren, reeds gewordeu is . Uitvoer van landvruchten, f'a .
brijkwareii, vrectnde goederen . Invoer . Hunue welvaart zal
toenemen, mits de handel vrij blijve . filet fchadelijke van
deszelfs firemming, door eenigen uit- of invoer to verbieden, of zwaar to belasten. Dit willen echter eenige opkomende fabrijken van minder belang. Men kan haar gees geboor geven, zonder bet algemeen belang to kwetfen . Er
zijn andere middelen, oni ze op to beuren . Welke die zijn .
Hebben zij daaraan niet genoeg, dan zijn zij nadeelig . Dit
toegepast op de ijzerwerken, de katoenweverijen enz . Men
ontveinst niet, slat aan fommige fabrijken, die uit bet continenteel fystema hair aanwezen gckregen hebben, een zelfde
lot wacht, als aan de rafftnaderijen nit bietwortel bejegend
is . Intusfchen 7ijn de omflandigheden en belangen der Z .
gewesten, door derzelver vereeniging met de N ., niet verergerd . Waren zij een afzonderlijke ffaat geworden, zij zou=
den zeker bet flelfel van verbod en hooge regten hebben
aangenomeu, waarvan men de gevolgen voorfpellen kan . Zij
worden aangewezen nit bet voorbeeld van Engeland, ten
aauzien der wol, die, eertijds onder de beste vau Europa,
door her verbod van derzelver uitvoer (gelijk getoond words)
thans zoo flecht is geworden, dat alle fijne wol van buiten
kotnen moet . Dan, de Z . en N. gewesten maken nu to zamen den Koningrijk . Welke flaatkundige huishouding is voor
hetzelve de gefchiktfle . Dit words overwogen ; doch wij
kunnen deswege in geene opgaaf van bijzonderheden treden .
I-let verflaat zich van zelf, dat bet antwoord geen ander
zij a kan, dan dat alles berusten nmoet op vrijheid van handel, matige regten enz ., wier noodzakelijkheid, door dit geheele hoofdlltik been, ten krachtigfle betoogd en in bet belderst lichc geflcld wordt . En bier hebben wij nu nog maar
14 88 bladzijden van bet boekdeel . Thans volgen aanteeke .
ningen op de begr•ooting tier ffaatsfcLi lclen vats 1817 van fchier
even-
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evenveel omvang, en waarvay wij min uitvoerig kunnen fpre .
ken . Deze aanmer-tinges werden gefchreven in November
1816, vooral om van dienst to zijn bij de overweging der
begrooting van 1818 ; want voor die van 1817 was de zaak
reeds to ver gevorderd. Zij gaan, ten aanzien van den ONT
VANG, i . over de DIRECTE I3ELASTINGEN . a . d e grondbelasting . b . het perfoneel en ynobilair, en deuren en v .nflers.
Deze dient verminderd to w orden . c . d e patenten . Zij be .
hoorden de gering(te klasfen niet zoo zeer to bezwaren .
2 . INDIRECTE BELASTINGEN .
Over de wijze van hefting .
De wetten eifchen revifie . Het reglementaire . Hefflng bij
den oorl'prong . Over abonnementen . Kofij., thee- en tabaksgeld . Haardftedengeld . Belasting op bet zout, de zeep,
bet buiten- en binnen)andsch gedeftilieerd,debieren, den azijn,
den inlandfchen wijnhonw . Regiftratie, Zegel en Hypotheek .
regten . Regt Van Succesfie. Goud- en Zilver-werken . Inkomende en uitgaande regten . Hierover words breed gehan .
deld, en inzonderheid over de vraag : moet men het fabrijkk
wezen voorftaan? Het autwoord is ja . -- Ran dic gefchieden
zonder afbreuk van audere takken van nationale welvaart?
Wederom ja . - Hoe kunnen alle takken, inzonderheid bet
fabrijkwezen, aangemoedigd worden? Door befcherming van
een' vrijen handel . tVeerlegging van hetgeen daartegen'wordt
ingebragt. Wat fommige fabrijken bij vrijen handel winnen,
in bet breede opgehelderd door bet voorbeeld van den
fcheepsbouw met alle zijne hulpfabrijken . Aanmerkingen
over de voordragt van hooge regten op den handel : i . Op
de katoen . Belang van den handel daarin . De katoenfabrikeurs willen then door hooge regten belemmerd hef:ben : de
katoendrukkerijen, met al wat daarvan afhangt, eifcheu her
tegendeel ; ook zen vooral de gemeene man er zeer door
benadeeld worden . a . Op het ijzer . Belang van dit artikel,
dat niet bezwaard kan worden, zonder alle prijzen op re ja .
gen, en algemeene dnurte to veroorzaken . Welke de gevolgen daarvan zouden zijn?
Hoe dan de fabrijken to hel .
pen? Door premien, die gelijk than met de gevorderde reg .
ten. Het land kan die uitgaaf dragen, zonder lets to veriiezen . Men kan er echter een regt van confiuntie op de koifij
voor heflen, ofin 't algemeen de belastingen op her gebruik
van koloniale waren voor verzwaren . - Over de hefting der
regten op in-, uit- en doarvoer, en de dubbele administratie
daar.
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doarvan, - over bet onvrij territair, over bet tram,*, de
entrepots, bet fchadelijk oponthond van den handel, door de
bepaling, dat alle inkomende en uitgaande goederen moeten
onderzochr worden, -- over bet lastgeld en her bezwaren
van vreemde fchepen boven eigene, werks algemeenmaking
zeer verderfelijk ziln zou . Aanmerkelijke getnigenisfen van
Engelfche en Franfche Schrijvers deswege .
3 . DIVERSCHE BATEN . A . InkomJtten . Hieronder zijn ruins
vijf millioenen gefleld, welke tot her gewoon inkomen Diet
gebragt kunnen worden . Dar inkomen is dus maar achten •
zescig millioenen. De uicgaven behooren daar beneden to
blijven . B . Uitgaven . Hiervan worden overwogen de Bureau kosten . Die van her hoog beftuur bedragen alleen ruim
drie millioenen. Deze last is voor vele verminderinb vatbaar,
vooral wanneer men nader bij de GRONDWET blijft, en de
Ministerien, hetgeen provinciaal, fledelijk of dorpelijk is,
Diet aan zich trekken, gelijk, uit gewoonce, misfag, fen .
ter, nog al ce veel onder ons plants heeft, en uitloopc op
bet Fransch despotisme en bet verderf van Islands welvaarr.
Bier volgt een uitgrekfel nit de GRONDWET, VI Hoofdtl . 2de
Md ., van de magi der Staten Provinciaal ; 3de Afd ., van de
plaa •felijke Befiuren : IX Hoofdil ., van den Waterffaat. Hieruit blijkt, van hoe veel werks zich de Ministerieele departementen kunnen ontfiaan . Veorts wordt aanwijzing van bijzonderheden gedaan, waardoor de Ministerien van Finantie
en Justitie onclast konden worden, - over de omflagtige en
noodelooze comptabiliteit gehandeld, en bet nadeel opgennerkt voor de opvoeding van vele jonge lieden, die to vroeg
op de bureaux geplaatst worden .
Onvoorziene Uitgaven . Hiervan words aangewezen, dat deze fom doorgaans to hoog gefeld words, en aanzienlijken
affag toelaat .
ATationale Schuld. Over hare vermeerdering door de fchuld
der Z . gewesten, waarna zij geconflateerd en fechcs voor
vermindering vatbaar zijn zal, door de tweederlei amortifatie, 1 . van de jnarlijkfehe inlocing van, plus minus, vijf millioenen uitgeftelde fchuld tot werkelijke, a . door den gedurigen inkoop van werkelijke en uitgefelde fchuld, tilt de
fondfen daartoe aangewezen, welke vermeerderd kunnen worden, en her bezwaar van 's lands renten, met verfnelden
voortgang, kunnen verminderen . -. Over ons aandeel in de
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Rusfsfche fchuld , ten bedrage van vijfentwintig millioenen,
waarvan jaarlijks anderhalf millioen wordt betaald, en die
dus, in een zeker aantal jaren, afloopt . - Over de lijfren .
ten, die nog fpoediger zullen ophouden tot bezwaar te flrekken . - Over de Intresfen der Cautien, beloopende driehonderd - en - vijfenzeventigduizend gulden, en welke, hoewel
een altoosdurende post blijvende, kunnen ophouden een last
to zijn . -- De nationale fchuld kan dus gedurig verminderen,
en de amortifaciekas geftijfd worden , waardoor de fondfen
moeten rijzen, en waartoe eene fpoediger betaling van renter
(van welke wij nu reeds genot hebben) kan medewerken .
Kosten op de he/frng . Zij zijn tot hiertoe niet geheel bekend, omdnt zij Wet duidelijk genoeg op de begrooting gebragt zijn, zoo als nogtans behoorde . Zij kunnen wel zoo
hoog loopen, dat bet beter ware, de geheele heffing achterwege to laten . Op de Goud- en Zilver- werken bedraagt zij
negenendertig per Ct. De kosten der hefflng, die almede op .
gebragt moeten worden, verzwaren de lasten, welke de nij.
verheid drukken ; waarom bier alle mogelijke zuiuigheid van
belang is .
Oorlog . De lasten daarvan over 1815, 1816 en 1817 hebben zevenentachtig millioenen bedragen . Er is hoop, dat de
finat van oorlog , welke in Europa federt Lang de natuurlijke
geweest is, eens een ftaat van vrede zal worden, zoo niet
van nu af, ten minfte na eenigen tijd .
Dan zullen deze lasten verminderen . Wij zullen nog lang de zware kosten van
bet aanleggen van nieuwe vestingen to dragen hebben ; dock
ook, als deze voltooid zullen zijn, zullen gene ophouden.
Zoo is het ook met bet voorzien dier vestingen van her noe .
dige gelegen .
Armenwezen . Alleen voor de Z. gewesten heeft bet land
bier last van, thans van to zamen honderdtien-duizend vijfhonderd gulden . In de N. provincien zijn die kosten fledeiijk. - Algemeen overzigt van de armeu . Zij zijn, federt
de laatite jaren, zeer toegenomen . Nadeel daarvan voor den
ftaat en de ingezetenen . De that behoort, met alle infpan .
ping van krachten, tegen dit kwaad to ijveren . De middelen
daartoe zijn bevordering van nijverheid en gematigde belastingen . Aanwijzing en overweging van andere middelen, to
veelvuldig, dan dat wij er bijzonder gewag van kunnen
maken.
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Kolonieas . De begroocing daarvoor bedraagt in dit jaat
(1817) nog ruim twaalf ton . In bet vorig jaar was zij ruim
vijfl ntwintig ton . Deze last zat eindelijk vervallen, en in
bate veranderen . Vanwaar thans de last komt, en wat men
voor de toekoinst mag verwachteu . Welke voordeelen de
Kolonien reeds geven, door den uitvoer flair en invoer uit
dezelven, door de fcheepvaart, de menigce , die er naar toe
trekt, en de fortuinen, die vandaar herwaarts komen . Vooroordeelen deswege in de Z . gewesten, gevoed door de
fchriften van onkundigen .
Een be/suit van nog vijftien hladzijden, waarin niet flechts
bet verh .tnde+de kort aangewezen, maar bier en daar ook nog
uitgebreid of nader aangedrongen wordt .
Drie Nafchriften : 1 . wegens nadere debatten in bet En .
gelsch P rlement over de nadeelen van bet mercantile flelfel ;
2 . wegens de kiagten in Frankrijk over bet grooc 2antal bureaux en 'ambtenaren ; 3 . wegens den verhoogden prijs der
ileenkolen van de Z . provincien, ingevolge van de hooge
belasting op de Engelfche .
Eindelijk nog een aantal Bijlagen tot de Memorie, gefchrea
ven in April 1316, en drie Tabellen ; sties dienende tot nadere opheldering of bevestiging.
Na dit breed verflag van bet eerJle deel des works van den
Heere VAN u o G E N D O R P gefchreven ce hebben, kotnt
ons bet tweede deef ter hand, van welks inhoud wij nu mee .
net, met cone veel kortere opgaaf to kunnen volilaan, waarom wij ze bier laten volgen .
Bet eerfle en voornaimfle flak, bier geleverd, beflaat in
Aanteekeningen op eene Reis door de Z . Nederlanden, in den
zomer van 1817 . Zij werden aangevangen gefchreven to
worden to Gorcum, op den 15denjulij, en vervolgens voort .
gezet to Tireda, ,1ntwerpen, Gent, Namen, Luik en ilken,
vanwaar de laatile aanteekening gedateerd is op den 3den Oc .
sober. In dezelven vindt men niet alleen fledelijke berig .
ten van de opgenoemde en andete plaatfen, door den Hoog
Ed . Reiziger bezocht, zoo als Lier, Brusfel, Brugge, Ostende, met hetgeen in dezelven merkwaardigs voorkomt,
maar ook van hetgeen men in de ommeftreken, en op den
geheelen reisweg, opnlerkelijks ontmoct , zoo als in bet hij .
zonder in bet land van WKaas en bet Luikfche en Namenfcbe .
De narigeou betreffen niet flechts de gelegenheid der plantfen,

B1JD&AGEV TOT DE HUISHOUDIPIG VAN STAT.

587

fen, - hetgeen er van gebouwen of kunst voornamelijk to
zien is, -- welke goede inrigtingen men bier en daar aan.
treft ; maar veel meer, war er bet voornaam bedrijf is, welke welvaart of welk verval er plaats heeft, enz . Dan (gelijk men vooruit natuurlijk onder('elt) men wordt bier voorat nu naanwkeurig bekend gemaakt met den tegenwoordigen
fast van den han{lel, de fcheepvaart, de fabrijken, den land
bouw, de delf/loffen enz . der Z. gewesten ; en dit berigt is
boogst belangrij k, daar de Heer V A N II 0 G E N D o R P alleS
op de plaatfen zelf onderzocht en in oogenfchouw genomen
heeft . Men vindt bier voorts dezelfde en foortgelijke aanmerkingen, als in bet eer(te deel, inzonderheid over bet fabrijkwezen, belemmering van vaart en handel, hooge regterr
enz ., alles nu wader bevestigd en nangedrongen, met uitzotldering alleen van dene bijzonderheid, betrekkelijk de inland .
fche gewevene katoenen iloffen, waaromtrent een vroegere
misflag, door verkeerd berigt begaan, verbeterd wordt . Wijders treft men hip r ook aanmerkingen aan over her irmenwe .
zen, bet nadeelige van fabrijken in gevangenhuizen op t6
rigten, her rnogelijke en nuttige van bet ontginnen van hei
degronden , bet nut van tentoontiellingen van de voortbreng•
felen van nijverheid, enz . enz .
Op deze Aanteekeningen volgen eenige .rYdvijzen, door den
Heere V A N H o c E N D oR P uitgebragt in de Staten Generaal,
Tweede Kamer, gewone Vergadering 1817 . Wij kunnen er
aileen de voigende opgaaf van doen : 1 . Advijs op den Le .
vantfchen handel ; 2 . op den Theehandel ; 3 . op de finan.
tieele wetten voor bet jaar 1818 ; 4 . op de begrooting van
1818 ; 5 . op veranderingen in de wet van 3 Oct . 1816.
(Dit raakt bet verhoogen van her regt van tranfit, en van
den nit . of invoer van vreemd biik, brandhout, buiden en
vellen, kanten, koper, ijzer en zout) ; 6. op de IJslandfche
visfcherij ; 7 . op de Haringvisfeherij ; 8 . op bet onderhoud
van Vondelingen ; en 9 . op cenige veranderingen, voorgetlagen • in de indirecte belastingen. - Het behoeft niet gemeld
to worden, dat alles bier denzelfden geest ademt, als her
vorige. Men erkent overal den verlichten en fcbranderen
Staatsman en den ijverigen Patriot, die, hetgeen hij meent
's Lands en'sVolks belangen to eifchen, rondelijkvoordraagt
en met klemmende redenen aandringt . Leve de wnardige
Man! bebbe hij den dank der geheele Natie, gelijk wij hem
den
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den onzen wijden ! an (make hij eenmial het genoegen, van
zijne beginfelen door, waar bet van het meeste belang is, to
zien zegepralen! - Tot floc dient een Register van hoofdzaken, in beide deelen voorkomende.

Redevoeringen, betrejende Fraaije Letteren en Kunst ; door
N. S W A R T.
Te 1lmj7erdam, bij J . van der Hey . 1817.
f 1-16- :
In gr . Svo . 156 Bladzf
Ties is niet alleen de poeziJ, die thans bij ons eene zeldzame
hoogte bereikt heeft . Ook in de welfprekendheid kan Nederland tegenwoordig roemen op mannen, die deszelfs coal
in prozailijl tot eene hoogte hebben opgevoerd, weike de
Eeuw Van H O OFT ten minfte evenaart . Wien behaagt Diet
de keurige netheid van S I E G E N B E E R? Wien trefc niet de
fierlijke rijkdoln van STUART, de zinrijke beknoptheid van
BROES, de krachc van SCHELTEMA, de vloeijende voordragt van S C H R A N T? Wien roert Diet de echte toon des
liarten, in de edele taal van V A N D E R R O E S T? Wien fleept
de kiefche, bevailige, en hij de hoogtte kunst Loch eenvoudig-nacuurlijke en algemeen verllaanbare VAN D E R PALM
Diet weg? Gefchied- en kanfelihjl hebben dus modeilen ce
vertoonen . Moor zou de bondige fliji der wiisgeerte, toegepast op de kunilen, zich daartoe welligt minder leenen? Is
hij misfchien niec zoo gefchikt, om de fieraden der wellprekendheid to ontvangen? Wij zullen deze vrang nier met neen
kunnen beantwoorden, wanneer wij deze Redevoeringen van
den Eerw . S W A R T gelezen hebben . Kracht en nieuwheid
van denkbeelden, oorfpronkelijk kunstgevoel, paren zich bier
son een zeldzaam gebied over de tool, waarvan de Redeunar
alle de fchatten bent, en grootendeels in zijne magt heeft.
Foezij en fchilderkunst zijn de twee hoofdvoorwerpen van
b~handeling in deze zeven Redevoeringen, waarvan fleebts
twee can eene befchouwing van het gebruik en nlisbruik der
Romans en can de waarde en onwaarde van letterkundigen
Roem zijn toegewijd. De poe ;ij zelve words eerst in boar
wezen, oorfprong, doel en vrucht befchouwd ; dan de dichter in zijnen aanleg en de vereischten tot zijne vorming ; eindelijk bet verband tusfchen de eigenlijke poezij en die van
het penfeel. Dit maakt den overgang tot twee andere Redevoe-
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voeringen over de fchilder . en teekenkunst, wier eene boar
als hoogstb langrijk voor bet befchaafd onderwils de andere
haar edeist doel en voorwerp - den mensch - befchouwt en
prijsr . Men zal van ons gees dor geraamte dezer onderfchei .
deue Redevoeringen verwachten~ waarvan de behandeling,
hoe rijk ook aan denkbeelden, die det,kbeelden alleen in de
behoorlijke orde en zamenvoeging kan voorilellen . Ons gevoelen, echter, omtrent die Ilukken, verwacht de Lezer
anisfchien . En dan moeten wij vooreerst den Heere WART
onze bulde to brengen voor de vele nienwe, oorfpronkeli .ike
en treh'ende gedachten, die vooral in een zoo tallooze malen behandeld onderwerp eene dubbele verdien(le hebben ;
voor den hoogen Loon, daarin aangeheven, zonder immer, als
i C A a v S , ter aarde veer to daleu ; voor de fchilderachtige
en dichterlijke uitdrukkingen, die dan, zoo immer, ce pas
komen, wanneer men van poezij en fchilderkunst fpreekt ;
voor bet warcae gevoel, dat zijne flukken doorgloeit ; voor
den veelomvettenden blik, waarmede hij bet veltl van beide
fchoone kunilen, zoo wel als dot van den Roman, dat
grensgewest cusfchen Dichtkunst en Gefchiedenis, overzjet
(eene verdienuie, ce groocer, door de Schrijver betuigt bl .
93, de taal van hec penfeel noch to fpreken, noch zelfs vol .
komen to verflaan, veelmin to willen beoordeelen) ; en eindetijk voor zijne grondige kennis onzer tool, die hetn vele
min gebe!igde, hoewel zeer goede, zuivere en nog niet goheel verouderde woorden en fpreekwijzen doet bezigen . Wij moeten, echter, ook de gebreken niet verzwijgen . Som .
tijds heefc de Redenaar de bloemen, in plaats van ze voorzigtig met de hand to flrooijen, bij geheele korven nitgeilort ; en het fchijnt, dat eenigen zijner vrienden hem dit
gebrelc, flrijdig met zijn' verklaarden afkeer tegen poetisc&
proza, zelf hebbdu doen opmerken . (Zie de Ifle Aanmerking
achrer de Tile Redevoeriug, op bl . 20 .) Ten andere mist
de flijl die bevallige losheid en natuurlijkheid, waarmede een
VAN D E tt PALM zoo kan tooveren .
Men ontdekt daarin
moeijelijke zamenflellingen en volzinnen ; misi'chien een gevoig der poging, om den flijl altijd op dezei de hoogte to
houden ; en hier en daar eenige duisterheid . Oo zijn ons
de fisfende tweede naamvallen, gelijk des Gemeenebests, op
bl. 2, altijd ondragelijk voorgekomen . Naarmate onkundige
vreemdelinget, onze teal meer van hardheid befchuldigen, near
die
soESeesdx . I I3 . No . 13 .
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die mate dienen wij ons meer to bevlijtigen, rear zacht en
vloeijende to vertoonen . Er zijn echter zoo vele ware ver .
dienlten in tie voordragt van den Heer s w A R T , er is zoo
veel kracht, er ziju zoo vele levensfappen in den grond
van zijnen flijl, dat bet denzelven, our geheel voortreffelijk
to zijn, flechts sin bet befnoeijen eeniger welige takken ontbreekt .
Wij zeiden zoo aanflonds, dat wij deze Redevoeringen
Net zouden ontleden . Om ec1 ter een gewigtig deel van de
verdienflen des Redenaars, de ordonnantie of fchikking, to
kunnen beoordeelen, zal bet noodig zijn, den loop der gedachten, althans in ddne Redevoering, kortelijk up to geven .
Eerst hadden wij die over de Romans, gewis eene der
fchoonfle, best gedachte en welfpreltendst voorgeflelde, daar .
toe uitgekozen ; daar dezelve echter meer geregeld afloopt,
aan den eenen kant de groote voordeelen aanwijzeude, be .
werkt door de ineenfinelting van Poezij en Gefchiedenis in
den goeden Roman, bet dagelijksch leven, ais tooneel der
voorfielling, de dichcerlijke regtvaardigheid, op her flot, bij
den gemeenzamen coon der Gefchiedenis , en eindelijk de
fchool van menschkonde, daarin geopend ; en aan de an.
dere zijde bet verleidelijke our alleen vermaakshalve to lezen, bet geringfchatten daardoor van minder aangename,
maar vaster, voedzamer en gezonder fpijze, en daardoor bet
overladen, fours onherflelbaar bederven, der maag, _ zoo
willen wij , om de
van den Henr S W ART meer of min
to doen uitkomen, liever
van het penfeel kiezen,
waarin, near ons gevoel, de uitnemendfle fchikking en de
verrasfendtle wendingen heerfchen .
Hec oog heeft eene taal, gelijk bet oor . Om bet orgasm
der fuel vervliegende, niet verre hoorbare, fpraak to vereeu .
wigen, moest men eerst ruwe gedenkflukken , daarna afbeel .
dingen, voorts beelden, en eindelijk letterfchrift hebben .
Doch dit, flechts een middel ter uitdrukking van afgetrokkedenkbeelden, bereikte ook nog her doel niet : men moesc
op zijde fchreden teragkeeren ; de ruwere, vervolgens befchaafdere afbeelding moest de individus voorllellen . Dit was
dus de ware tan! der oogen ; maar flechcs hunne gewone
taal, hun proza . Oolc deze taal, eci.ter, heeft, gelijlc de
hoorbare fpraak en hare zigtbare kopij , eene
De
werlctasige .1ijke fchilder bootst de Natuur flaafsch en Jetterlijlt
na ;
kunst
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de dichterlijke kiest uit Karen ruimen voorraad, wat hem
meest behaagt en aandoet ; en dit is niet hetgeen de profane
menigte fchoon, heerlijk, fehitterend noemt, paleizen, prachtige fleden, rijke korenvelden in 't zonnelicht ; maar bouwvallen, rotfen, wouden beroerde oceanen, des nachts door
de maan befchenen . Met zin . maar hartsgenot treft den fchilder van genie ; en ziedaar dus de eerfle bron der poezij, ook
van bet penfeel , bet gevoel, hetwelk tevens flerk en ,,*n moet
wezen. Wij kunnen ons niet weerhouden, bier de volgende
plaats nit ce fchrijven : ,, o Eigenfchap, niet min belangrijk
voorwaar, dan de andere! Het is in dezer voege, dat de
zon licht en warmte sevens fpreidt, om de aarde to zali
• gen . Ja, Zonnegod en God der Kunst meteen! men heeft
„ u naar waarheid gefehilderd . Kracht verkondigt uw gan .
• fche zamenilel, daar gij den Python velt . Ziel omzweefc
„ uwen geheelen fchedel , weeks verheven' vorm geen flerve„ ling ooit bereikte . Voorwaar, gelukkige verdichting, die
den Zonnegod tot den God der Knnilen fchiep ! Wie fchil• Bert als hij , wanner hij in bet oosteu rijst, wanneer zijn
• gloed duizend fchakeringen aan den hemel vormt , duizend
,, meogelingen der fchoonfle kleuren over de aarde werpt,
• en licht en fchaduw een geheel vormen, dat ons ons zelve
• in eene onbepaalde verrukking verliezen doer?" - Doch
bet is niet genoeg, dat bet gevoel ons in de Natuur flechts
de enkele fehoone gedeelten aanwijze : eene andere eigenfchap moet die weten to terbinden, nan to vullen, en zoo
uit verilrooide partijen een fchoon geheel to vormen . 1)it is
de verbeelding, die den dichterlijken fchilder zoo wel als den
dichter behoort to bezielen . Nu heft hij zich , op hare wieken, al hooger en hooger ; zweeft over het ruime veld der
Gefchiedenis ; ziet en doet Aartsvaders, helden, fhatslieden
en alle groote mannen handelen en leven op bet doek . En
nog verder rijst zijne vlngt ; de goddelijke Phantafie ontvoert hem geheel aan de werkelijke wereld, tot hij, in bet
Rijk der Idealen, de echte vormen van bet verhevene en
fchoone aanfchouwc, en, wedr op aarde nedrgedaald, die in
zijnen APOLLO, zijnen HERCULES, zijne CHaISTUSbeelden en Al A D o rN N A's tens toon fleet . - Zoo wij ons niet
bedriegen , is bier de opklimming nitnetnend volgehouden .
Ook nit andere Redevoeringen hadden wij reeds fraaije
plaatfen ter overneminge aangeflipt ; maar zij wareu to talrijk
voer
Q q 2
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voor ons beflek, en wij moeten dus den Lezer dit boeksken
zelve aanbevelen, waarin hij veel voor zijn kunstgevoel, zijnen fmaak en zijn verfiand zal vinden . Her doer ons leed,
dat de bekwame Schrijver zich, terflond in her begin der
Voorrede, de woorden beef: laten ontvallen : „ Indien wij ,
„ ais ter verantwoording der uitgave, ons eigen gevoelen
„ over deze flukken mogen zeggen ; zoo meenen wij , dat
„ zij, her eeue meer her andere inin, naar inhoud en vorm,
„ vrij war voortreffelijks bezitten ; zonder nogtans, als ge„ heel befchouwd, onder de voortreffelijke voortbrengfeien
„ van onzen tijd to kunnen gerangfchikt worden ." Dit fpijc
ous ; niet alsof wij den Heer S W ART van trotschheid verdeuken, maar omdat de aanvang dezer zinfnede bij velen,
die heirs niet kenneu, zoo lets zou kunnen doen vermoeden .
Her is, hiervan ziju wij zeker, flechts eene overiuaat van
naive vertrouwelijkheid met zijne Lezers , die wij echter
van onvoorzigtigheid niet willen vrijpleicen, maar die een
eclite trotschaard niet zou gebezigd hebben .

Gedichten Van D . II . T K N K A r E V A N L O O. Ifle Deel. Te Am
fierdar, bij R . J . Berutrop . 1818 . In gr.8vo . 171 B1. f g- :- :

Wij konden ons bij her doorbladeren vau dezen bundel, en
bet lezen van fommige flukken in denzelven, van meerdere
of mindere uitgebreidheid, maar niet refit bepalen, war wij
aangaande deze dichtflukken berigteu moesten . Nu herinner.
den wij ODs, dat wij her voorberigt hadden over her hoofd
gezien ; en daa vonden wij dan nu : dat deze flukken kunstvoortbrengfels ziin, echter maar eenvoudige kunstvoorthreng .
fels ; dat de Dichter fmeekt, hem toch vooral niet to verge .
Iijken met ouze tegenwoordige echt vaderlandfche Barden,
als daar zijn een nu wijlen H E L M E R $, Bell B I L D E R D IJ K,
enz . ; dat bet dezen Dichter geenszins om eenigen u'ierook
der vleijerii to doen is ; dat hij hier een eenvoudig bloemtuil.
tje, met hoe vele dorre blaadjes d : n ook ontfierd, zijne waar.
de en kunstlievende landgenooten aanbiedt, als een blijk zij .
tier hoogachting ; dat deze bundel des Dichters eerffeling, en
echter ook geen eerfleling is , daar fommige bier voorkomen .
de flukjes werhelijk eerflelingen zijn, alhoc vet hij reeds be.
lend is door ecu vroeger diclitiluk . De Gardes d'Honneur,,
her-
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hetwelk geene geheel ongunflige beoordeeling heeft mogen
verwerven ; dat hij door geese afzonderlijke fludie, maar al .
leen door natuur en gevoel, tot Dichter (indien hij zich dezen eerbiedwaardigen Rants mag toeeigenen) gevormd is, enz .
En echter beflempelt hij zelf deze vruchten van zijndichterlijk
genie met den naam van kunstvoortbrengfelsl - Doch deze
is niet de escsnige onbefaanbaarheid, welke wij in de voorrede
opmerkten . Ilnmers, na zoo vele, waarlijk niet overbodige,
verontfchuldigingen, bef uit do beer TEN KATE VAN LOO,
zeer nederig, met den lezer, ten aanzien van de eerflelingen
in dezen bundel, en van zijue Gardes d'Honneur, to verzoeken, zich to herinueren aan een gezegde van den uitmun .
tenden Dichter, Mr. R . FEITH : „Hot eerfte Produkt van
„ een Genie is een meesterfuk - door duizend gebreken
„ ontfierd, door cone gebrekkige taal onderfeund, ech„ ter een meesterfuk ; de ware Kunstregter ziet nit elken
„ regel de Goddelijke vonken van Genie voortfpringen en
verb„
„ tintelen , en hij is verzekerd, dat hot overige, zeer ligt
krijgbare, ras volgen zal ." Dit merkwaardig floc gaf ons
dan alzoo den maatfiaf in harden, naar welken wij de Produkten van dit Genie, voor zoo verre bet eerflelingen, dat is
meester/lukken, zijn, nadden to beoordeelen . Wij begaven
ons derhalve op nien v aan bet lezen ; en, geenszins gezind,
om de duizend gebreken, waarvan de Ileer F E IT H gewaagde,
angstvallig op to zoeken, zetteden wij onze oogen wijd
open, om de Goddelijke vonken op to vangen, wellte nit el .
hen regel moesten voortfpringen en tintelen . Hex haperde
gewis niet aan de opening onzer oogen, dat dezelve er niet
infprongen ; maar denkelijk daaraan, dat wij de oogen van
den waren Kunstregter niet bezitten ; - of bet moest zijn,
dat deze vonken bier alleen fprongen in des Dichters verbeel .
ding, of wel niet hoog genoeg fprongen, of al to hoog, of
ook wel to klein waren, om eenige merkbare aandoening to
verwekken . Althans, zonder den Dichter to vleijen, kunnen
wij niet zeggen, dat wij er vele vernomen hebben . Zekere
gemakkelijkheid in de verfificatie, die wij bier opmerkten,
durven wij Loch geen genie noemen , ja niet eens eene gave, daar dezelve door oefening verkrijgbaar is .
AAN MIJNE LIEtt .

0 neen! geen eigenwaan
T~oet mij aan F Ell U S Tier, to trotgch, de
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(Het is Diet duidelijk, of de Dichter de tier van p H E B u s
gebruikte, omdat hij dit zonder trotschheid wel vermogt to
doen, dan of bet de tier van P H E B U S Diet is, waarop hij
bier fpeelt, omdat hij zich Diet bevoegd acht, die van den
God in handen to nemen .)
Den Parnas ben ik nooit volkomen opgeflegen ;
(Echter tot op zekere hoogte, Diet waar?)
Arooit fchoot op mij een flraal van 't koestrend zonnevuur ;
(Dat is ongelukkig! De dichtlust, zoo die vuur noodig
had, is dan bij de kagchel uitgebroeid .)
De Hoe by-on is mij vreemd, 'k heb nets ten bast verkregen,
Dan de Natuur .
(Eene kleinigheid! Poeta nascitur, non

fit.)

Cevoel, gewijd gevoel!
Slecbts U, flechts u alleen, was mijn onwraakbaar doel ;
(Dit verflaan wij Diet . Moet dit u ook in gij veranderd
wordeit? Maar wat zegt bet dan? Was ltet d nig doel van
den Dichter, gevoel to verwekken? bij zichzelf dan, of bij
anderen? en welk gevoel?)
Het leerde aan mijne ziel diem eedlen xanglust geven,
(Dus had de Dichter dit gevoel reeds, eer hij zanglust
had ; en echter bedoelde hij , hetzelve to wekken door zijne
flukken ; bij anderen derhalve. Zoo moet bet wel zijn,,
want hij had bet reeds ; immers, zoo vervolgt hij :)
Daardoor heb ik, o Lier! U in mijn hand geklemd ;
,Daardoor heb ik zoo vaak, door geestdrift aangedreven,
Een' toon geflend.
0 ipeeltuig, mij zoo waard!
Speel altoos met gevoel, op dexe omnevelde acrd;
(Natuurlijk !Marnoitefalvnbtkoesrdzn
nevunr op den Dichcer fchoot , is de dag voor hem altijd
beneveld .)
Doe

GEnICUTEN.

595

Dee aan 't gevoefig hart een' teedren maabklank hooren ;
Laat God en 't Paderla,nd, bat Rede, Pligt en Deugd
U, als bet hoagfle doel, verrukken en bekoren,
Met englenvreugd!
(Dat is wat anders ce zeggen! Pet fpeeltuig beefs een ander, en wij zouden zeggen een eenigzins beter, doe1 ; dan
de Dichter.)
Ligt zult gij dan op de aard,
Wanner mw zuivre toon zich met mijn zangen paart,
(Bij then zuiveren toon dachten wij weder, dat het toch
de tier van p H EB U S wel kon zijn .)
Een' edel' fterveling aan uwe klanken boeijen ;
0 mogt uw zacht gefpeel, door 't tecrst gevoeh geleid,
Voor altijd zijne ziel voor 't fchoon der deugd doen gloeijen ;
flat zaligheid!
Dan zou de Godheid zely' ,
Die karen troon verheft ver haven 't ftargewelf,
(Eene andere Godheid dan
Parnas zit .)

PHEBUS,

die maar op den

Met blijdfchap, o mijn Lier! naar tune litiren hooren ;
Dan zal, eenvoudig fchoon, uw lieflijk maatgeluid,
Op d'adesa vas; den wind, door 't ruim des hemels here",
Door niets gefluit.
Mijn Lier! (peel immer voort!
(Dan words bet tweede deel van dezen bundel nog bet
1aatile niec.)
Speel, door het rein gevoel der ware deugd gefpoord!
Blijf (feeds mijn vreugd, mijn heil, mijn wellust in dit leven ;
En, zoo mijn matte geest zich van zijn' fiofkiomp fcheidt,
(Dat wel moge!ijk is, bij zoo veei zangdrift .)
Klink met de Serafs Jan, die sm Gods zetel zweven,
In de eeuwigheid!
Het is mogelijk, dat uit elken regel van dit brommend
liedeken Goddelijke vonken gefprongen ziju, misfchien wet
to
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to fuel en buiten ons gezigt ; wij gunnen dezelve den ware*
Klmstregter, en kunnen niet zeggen, dat dit eerfle flukje ons
bii7onder heeft uitgelokt . Mast iu de Romance zal dezes
Dichters kracht ziin ; want dat gedeelte der Poezij behaagde
hem altiid bij uitnemendheid, omdat de Dichter zijne ver.
beeldingskrac2t daarin zoo geheel den vrijen teugel kan later
viia'en terwijl hij tevens het hartstogtelijke met het nuttige,
en bet belangrijke met bet aangename weet to vereenigen . Pas dnn op uwe oogen, lezer! bier moeten vonken fpringen .
Zien wit week eene mate van verbeeldingskracht, hartstogtelijkbeid . nuttigheid, belangrijkheid en aangenaanrheld
onze Dichter in zijne Romancen heeft weten to vereenigen . WO vinden vier zoodanige flukjes . De eerfte is eene vaderlandfche ; dat zegt : een vaderlandsch jongeling, tot Garde
d Honneur door B U O N A P A R T E geprest, dicht die op vreeiT+
den grond .
Een jonge man, rift Nederland,
Gedwongen em to firijden,
Ten dienss van een' heerschzuchtig' vor ;t,
Die yolk bij yolk deed lilden ;
Hij kwam in dit aanvallig oord,
(Reeds in twee coupletten, en ook-in bet voorberigt, beCchreven .)
Waar fchoonheid zieh vertoonde,
En waar, op berg- en heuveltop,
Ben zachte flilte woonde .
Maar hii genoot van die fchoonheid niet veel ; want hij
was tot Garde d'Honneur geprest, en voelde door den pijl der
fmart aijn jeugdig hart doorboren.
flat wend aI mooi laat, want alles fcheen in rust ;
Allken de vltermuis, vlug van wiek,
Ging nog in 't ronde fpoken.
,De jongeling wilde nu naar zijn kwartier,
Maar hoorde, op d'ns, iets zuchten,
't Was of bet nit een' graf7mil kwam ;
Hij *fiat nict wat to duchtcn .
Zrj4
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Zijn ziel, nogtans, vol deugd en cooed,
(Ja, die behooren er toe, als de vledrmuizen zoovliegen!)
Kon door geen' fchrik vervaren ;
IN voelde 't Nederland(che bloed
Nog vloeijen door zijne adren .
En geiukkig, dot hij niet bang werd ; want nu verfcheen
hem de geest van een' Franschman , in zijn leven gehuwd ge*
weest met eene Nederlandfche Gravin, en voorfpelde hem,
na zoo wat beltlag, dat Nederland nog eens weer vrij zou
worden .
De jongman was verbaasd, /fond flit,
En dacht : ,, mij dunkt, 1k' droomde!"
En ging toen naar bet dal terug ,
Maar beefde niet, noch fchroomde .
Ln die toefpraak had goed effect ; want :)
„ Ik ga ," fprak hij " met vreugd ten dood,
,, Mijn Land! gij wordt gewroken I
„ De waarkeid opende bet graf,
„ En heeft die taal gefproken!"
Deze Romance, buiten des Dichters voorkennis reeds vroew
ger, maar met eenige fouten (hetgeer, to bejaYnrn ren was 1)
gedrukt, ontvangen wij bier nu, met alle de vonken van het
dichterlijk genie.
De SPELONK, in Duitschlands overoud gebied, geeft het
verhaal van eene droeve weeklagt, die, in vroeger' tijd, van
allen kant, daar klork ; welke weeklagt veroorzaakt werd
door den geest eener jonge maagd, aldaar door een' fehiju .
Bell gen monnik verkracht, ten gevolge van een' lust, vervloekt in Gods gebod .
Maar de Almagt, met haar teed begaan,
Riep 't zie(tie veer zijn' troon ;
Terwijl hii 't vreugde en zegen gaf :
JYIaar ongehoorde vloek of flraf
ll'as 's maagdenfchenders loon .
Bij al de vreugde en zegen kon bet zieltje echter niet rus .
ten, maar verfcheen als dreigend fpookfel :
Q95
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„ 0 fiwode roover snijner eer!"

(Dus fprak haar geest hem aan)
en de weeklagt in de fpelonk hield niet op, gelijk zij hem
dit ook voorfpeld had, voordat dit kloosterflicht,

Door 's krijgsmans ijzren oorlogsvuist,
Tot puin of flofhoop was vergruisd ,
en hij daaronder lag! Quod factum .

W I L L E M EN BETJE iS wat vrolijker . Die kinderen had.
den zin in elkander, en kregen elkander . De tante van B E TJE had er eerst wel veel tegen, en had een' rijken Heer

VAN

G R O M voor hear nichtje aan de hand .

dch, lieve tante ! Mat mij blijven,
„ Zoo als ik ben ;
„ Laat of van op uw nicht to kijven,
• DAAtt ZIJ MET KEN ."

„

Nogtans v row e R I E T ging voort suet keen ,
GELIJK EEN

TEEF .

(Welk eene verbeeldingskracht!)

• Jou nufje!" (fprak zij) ,, 'k zal u leeren,
„ Cij hebt geen' wil!
• Gij zult voldoen aan mijn begeeren,
• HOUD DUS U STIL !"
(Hoe hartstogtelijk!)
Zoo meet ik don (roept w I L L E M uit) naijn BI T i E derven,
• Wat droevig lot!
„ Zoo zal ik noolt het heil verwerven
„ Pan 't echtgenot!" (Ei, ei 1)
Maar hij lleeft een huismiddeltje.

Wat middel toch, ei, doe 't mij weten I"
Froeg BETJE Mans :
„ Hoe! wordt het plan omver gefmeten,
• Diens oudcn mans?"

„

of
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Zoo gij ," hier greep hij B E T j E s handen,
,, Mif waarlijk mint,
„ Breng aan de win dan oferanden -"
V

(Hoe nuttig! - voor de jeugd?)
En
- peinzend fprak zij : „ lieve jongen!
„ 't Is alles best ."
E venwel voegt B E T J e er nog bij : „ Wat zullen tech de
vsenfchen zeggen? `k Krijg nooit Wine eer weEroml " Eindelijk
gaan toch de jonge lui met elkander aan den haal, en een goede J n N - oom van WILL E M hielp het paartje ; terwijl Heer
:
V A n G tt o M zichzelven troost met de bedenking
„ Was ik haar man ,
„ Zij deed mij zeker horens dragen ;
,, Br! -- 'k ifs er van ."
Ieder herinnert zich bier ongetwijfeld een zeer bekend en
naif ilukje, waarvan dit, als 't ware, eene verongelukte kopij
mag heeten.
H A N s H U G o 4uit van de Romancen bet hek. Misfchien
vinden wij de belangrijkheid en aangenaamheid, welke wij
in de vorigen niet konden oncdekken , in deze laatfe Roman .
ce vereenigd . Laat ons zien! -- Een Ridder, die vol cooed
naar bet veld was gefbeld,
-- joeg den vijand op 't briefchende ros,
Door het bosch,
Net eene onbekoelbare woede ;
Hij tartte de moordzucht van 't bloedig gevecht ;
En ras was de jlrijd tot zijn voordeel beflecht,
De vijand bezweek in zijn bloede .
Hij was er toch moede van, en legde zich neder tot /Iapen
in zijn clot met zijn rot.
Maar naauw was de helft ten einde gebragt
Van den nacht,
lharneer een geraas zich liet hooren ;
De Ridder ontwaakte door 't krakend geluid,
Sprong daadlijk en haastig zijn leger flee uit ,
Om 't meerder geraas op to fporen .

fop

D. St. TEN KATE VAN LOO

Hij dacht zeker, dot er weer wat aan de hand was ; maar
bet was wel wat anders! Een gedaante ads vrouw trad hem
s'eur door de dear, de gedaante van een mooi meisje, dat op
zijn bed ging liggen . Hij tuurt en gluurt, en ziet zich aan
't rustbed gekomen ; maar, toen hij bare gunst vroeg, voldeed zij zijuer fmeekingen niet , maar fond op,
-- wandelde langzaam de kamer veer uit,
En liet onzen Ridder zichzelven ten buit ;
Dit maeakte zijn hartstogt nog wreeder .
~, Gaat, roept mij den flotvoogd, hij kome terfond!"
SPRAK ZIJN MOND .

(Min Inond? o Ja! De lezer mogc anders eens denken, dat
de barfche Ridder met enig ander ligcllaamsdeel had gefpro .
ken . Maar neen ; hij deed bet, even als andere Inenfchen,
net zijn' mond.)
Bij dit onderzoek 's morgens bleek hot de dochter des
1lotvoogds geweest to zijn .
,, Mijn dochter, (dus fprak hij) dikbloedig van aard,
„ Maar mij waard',
„ Word: 's nachts wel eens wandlend vernomen ;
Het fchijnt dat zij waakt, maar zij Jlaapt wel ter deeg s
„ En is nu welligt, ZOO ALS ZE EERTIJDS WEL PLEEG,
Deez' nacht in uw kamer gekomen . "
Hij wachtte den nacht veer, met vurig vsrlangst,
Naar de ontvangit
Van 't meisje, dat hem kon behagen ;
Doch, geen meisje verfcheen, toen de nacht reeds ontvlood,
IYaarom ooze jonker bij zichzelven befloat,
Om hoar zijne hand op to dragen .
(Het metrum doet bier even misfeli)ke buitenfprongen als
Jie lieve dikbloedige maagd!)
Om kort to guan, de Ridder neemt haar ter vrouwe, waarr
aan hij, dunkt ons, maar wel deed, want
Her was nu een melsje, zoo fchoon als de dag,
Dat hij zag.
En wij Wij wenfcheu den dapperen Ridder veel pret
In zijn bed .
lezer
ziet,
dot
wij oak dichterlijk genie bezitten! ire
Maar
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Maar doen wij den Dichter wet regt, dat wij niet liever
van zijne andere flukken , Few-, Triomfzangen , Yffcheids .,Wel
.
komstgroeten , of foortgelij ke , ter proeve overnamen € Wij ge .
looven ja ; waut hij zelf fixeerde ooze aandacht op zijne Re.
PJancen. Wij laten dus alie de overige eerftelingen van dit
dtchterlijk Genie in bet voile bezit van hun kenmerkeud
fchoon, en wenfchen den lezer hell en vermaak .
Belangrijhe

Perhalen

van A . L A F O N T A I N E, F . KIND,
en anderen .
Uit het Hoogduitsch. Te
4mJlerdam, bij Ten Brink en De Vries . IBM In gr. Svo.
336 Bl. f •s -IB- :
A . F. E . L A N G B E I N

D

eze Verhaten zijn in ons oog van zeer onderfcheidene
waarde ; dan, nu aldus bijeengevoegd, mogen zij elkander
voorchelpen .
1 . DE DOCHTER, van L A F O N T A I N E, zal wederom alge.
meen voldoen, en heeft meer dan ethic roerende fchoonheid .
Wreed gefcheidene en gelukkig hereenigde gelieven, echce
broederliefde en trouw, edelmoedige en dankbaar vergoldene
vriendfchap, en ongedwongene gelukkige ontknooping naar
alter wensch, inaken de lezing van dit verhaal, dat bij ieder
deelneming wekt, tot eeue aangename uitfpanning .
B0EK, ZWAARD EN HAMER, Vatl FREDERIK KIND, lazes wij mede nog at met genoegen . De titei geefc de nalatenfchap eens vaders op, met welke ieder der zonen fortnin maakte . 4lle Brie deze esfmakingen, bleek aan hec
11ot , waren even hoog to achten , en geen van drieen behoorde
zic'a boven de anderen to verheffen . Hoe vol onwaarfchijn.
lijks, is deze gefchiedenis vrij onderhoudend, en kweekt
edelmoedige beginfelen .
3 . DE tESLISSENDE DAG, van A . F . E . L A N G B E I N, is eerie
gefchiedenis van eenen rijken, gierigen, mismaakten, bejaarden vrijer, die zich hoogst befpottelijk aanftelt, en van de
tante van bet meisje, dat hij huwen wil, en eenen neef,
leelijk betrokken wordt . Ons is alles bier to zeer overdreaen, dan dot wij bet koddige regt vermalteiijk konden vinden .
4 . POLYnOIt VAN CARAVAGIO, van T H E O D O OR HELL 9
is cene voor ors al to akelige gefchiedenis . Vroege liefde,
zware vervoiging , teleurge!telde eu wetter hernieuwde hoop,
en bet allertreurigst erode .
5 . Ezita

6oz
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5 . EERLIJK DUURT HET LANGST, Van D E L A M O T T E F O LTQug . Vol onwaarfchijnlijks ; echcer onderhoudend, en niec
onleerzaam . De edelmoedige jougeling offers alles op, loo pt
her grootsc gevaar, maar kreeg aan bet eind hec heerlijksc
loot] .
6. DE NIEUWE PENELOPE, van WILLEM BLUMENHAHoe toch apes zoo loopen, en zich aan hec eiud
G E N.
gelultkig !'chikken kan!. Deze uieuwe Peuelope is hier de
ecsnige belangrijke perfone niet . Wij wenfchen den dapperen
en edelen Heer van Leuen, met zijne trouwe vrouw en zijn
krulharig zoontje, op ziju nifuw wit fl at, op de hoogte aau
de zee, lang' nog regt goede dagen ; en zoo cok den zanger
GUIDO met iijn wonderfehoon wijfje, op hun landgoed . Bei•
den hebben her verdiend .
7 . HET ARDENNENWOUD, van LOUISE BR ACA&LAN, Verdient een p rijsje . i n dat wood vond eene lieve weduwe haren getrouwen minnaar, her voorwerp harer eerfle
liefde, dien zij voor dood had gehouden, en die daar nu
kwijnde in eenzaamheid, omdac hij haar trouweloos hield .
Zij vond hem, dien zij niet zocht, als bij coeval en met
moeite . Maar nu volgde fpoedig de opheldering en her geluk .
8 . DE NemEsis , , an dezelfde . Een jongman , die enkel
voor de pret een' braven ongen bij een lief meisje den voet
ligtte, en alleen nit de grail om haor yr de , kreeg loon haar
verdientle ; want deze floofde hem bij de rijke Gravin, op
vie hij gerekend had, in goeden ernst de elide kool .
Dezvr7amlingkuewjalzo,senfchadlij
ke en over 't geheel Wet onbehagelijke lecture, wel aanprij zen .

Kort Overzigt van de Cefchiedenis der Kerk, bi,zonder voor
eenigzins geoefende Leerlingen, die verlangen hunne Christclijke Bell;deriis of to 1(-ggen ; door j. w . C . T E N C K I N C K ;
Gereformeerd Predikant to Zaandam (Oostzijde) . Te Am .
frerdam, bij J . van der Hey . :8 :8 . In kl. 8vo . 6o Bl. f :- 6- :
V'Y ij prijzen bet duel van den Eerw . T E N C K I N C K met
dit gefchrift, en geven p , aarne aan hetzelvve, over bet geheel, onzen lof . \Vij erkenn_n ook gereedclijk, dat cell
kort
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tort everzigt niet anders, dan oppervlakkig, zijn kan, en
flechts voorname gebeurtenisfen kan aanflippen . Maar, naar
ons oordeel, behoort her Loch, in zoo ver, volledig to zijn,
dat her geene hoofdpunten onaangeroerd laat, of al to vlug .
tig overfpringt . Ook moet her, als Kerkgefchiedenis, van de
wereldlijke niecs nicer behelzeu, dan tot den fchakel der gebeartenisfen volllrekt behoort, en of op de kerk van invloed, of her gevoig van haren toefland was . Dit nu is,
was de Christelijke kerkgefchiedenis betreft, hier over her
geheel vrij wel in aclic genomen ; maar de vroegere is, in dit
opzigt, gebrekkig . Deze moest, nit Karen acrd, ten minlle
tot op m o z E s toe, gefchiedenis van den Godsdienst zijn ;
doch daarvan wordt nicts gerept, en van nozEs tot op
c x tt I s T v s is zij veel meer wereldlijke, dan kerkelijke ge .
fchiedenis . In eene nadere uitgaaf zou dit kunnen worden
verholpen, door bet noodig berigt wegens de vroegere bedeelingen van den Godsdienst en de Goddelijke openbaringen, en wegens her licht, door de Profeten tot verbetering
der Joodfche vooroordeelen aangebragt, enz . Bij zulke gelegenheid konden ook, hier en dear, vraag en antwoord wit
gevalliger op elkander pasfend gemaakt worden, door niet
dezelfde woorden to berhalen, zoo als, op bl . 40, bet antwoord van vr. 4 en Yr . 5, en, op bl. 57, bet antwoord van
Yr. 9 en vr. 10.

Ilponarasuuuzu of eerJle Onderu~ijs in ile Griekfche Taal . Door
C . E N R 1, A A R , Corrector der Latijnfche Scholen to Ni jivegen . Te Nijmegerr, bij de Wed . J . C . Vieweg en Zoon. In
gr. $vo . 17o Bl . f r - ro
€get is niet noodig, dat wij herhalen, hergeen wij b.,j de
asnmelding van eerie Griekfche Spraakkunst voor de fcholen,
door Mr . D O R N 8 E I F F E N, gezegd hebben, (Letteroef.
1816. No . IX . bl . 401 .) ten aanzien van her nuttige, dat
her onderwijs in de oude talen met bet Grieksch beginne,
en bet heilzame alzoo van zoodanige onderwijsboeken, in
Let I-lollandsch gefchreven, als ons door gezegden Beer ge .
geven was , en ook nu door den Beer E N K I . A A It gegeven
words . Ilet tegenwoordlg leerboek vooronderflelt voi irei:t
gea.
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geene kennis Dog van die a1 emcene tanigronden, welke melt
door vroeger onderwijs in het Latijn verkrijgen moet ; en
de kundige EN K L A A R verkiest bij zijn onderwijs in de conjugatieu eene tafelswijze voor(lelling, die zee van voorbeelden vermi„'dende, welke in vroegere leerboeken natuurlijk dear
leerling moescen affchrikken, en heeft eindelijk bij de forniering der tijden eenvoudig en geleidelijk de analogie in
bet oog gehouden. Hij Iieeft dit bock minder voor het van
buiten leeren gefchikt, maar wil, dat bet door den meester
met de leerlingen gelezen en herlezen worde, en daarover
dan worde gefproken ; waarbij hec •g emakkelijk wordc, bet
een en ander in het geheugen to prenter., en, is hec noodig,
van buiten to leeren . Om herhalingen voor to komen, is dit
eerJle onderwijs in geene ineerdere leesboeltjes getplitst, maar
aan het cordeel van iederen onderwijzer overgelaten, wat
voor eene eerlle, tweede of derde lezing dienfligst is . Wij
verwachten voor meergevorderden een tweede 1'choglboek,
tot hetwelk dan ook, gelijk de Schrijver ce regt zegt, bet
onderrigt in de dialekten behoort . Bij dit eerie onderwijs
herinnerc de Heer E N K L A A R aan den Methodus admirabilis
van C A T T I E R, of bet Gazophylac :um Graecorum, hecgeen hier
den ooderwij er van veer nuc kau zijn, gelijk wij over 'c
geheel dic fchoolboek der aandacht van alle onderwijzers in
de Grielkfche can! ernflig aanbevelen, weike aanbeveling ze.
kerlijk krachtig aangebonden words door den in de voorrede
betuigden dark aan de Heeren VAN L EN NEP en TEN
.u n i N K , die den Schrij ver eene en andere aanmerkiag vrien .
delijk mededeelden, waardoor hij deze en gene onnaauwkeurigheid in zijn optlel Dog v66r de uicgave kon verbeteren .

Het Palais Royal, of de gerijfeli,ke Meisjes, enz . enz . Een
ld'erk dirt zediger is als men denkt . De Fader zal de lewinb van hetzelve aan zilnen Zoon toeJlaan . Te Z . Isoemel,
Hj J, Noman . 1818 . In kl. 8vo . I io Bl. f : - I8
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at zullen er dan ook Vaders floor zijn! - Franjche wijze,
Franfche cere . Bij den Hollander een bordeelboekje, dat, ook
voor den wellusteling, niecs aanlokkerds heeft, en - Diet
„ zediger, " moor onerndi ; mor fiber is „ als (dais) men denkt . -Foci Lien fcbrijver of vercaler, foci den drukker, die zulk
twig in de wereld fchopz

BOEKBESCHOUWING.
De tegenwoordige flaat der Griekfche Kerk in Rusland ; of kort begrip van de Ghris •e lijke' Godgeleerdheid, door P L A TOW , wijlen Metropolitaan van
Moscow . Uit dt STavonifche in de Engelfche taal
evergezet. Met gene Inleiding over de kerkelijke inrigtingen in Pusland, en een flanhangfel, betrefende den oorfprong en de verfchillende fekten der RasJufehe Disfenters, door R . P I N K .E R T 0 N . Uit het
Engelsch vertaald . Te Haarlem , bij J . L . Augustini .
1817 . In gr . bvo- f 3Le tweede hoofdafdeeling der Christenkerk , beltend
onder den naam van Oosterfche of Griekfche Christenen, en welke, zoo men ook de Disfenters en de Mo»ophyfiten daaronder rekent, omtrent 53 (en in Rusjand alleen ruim ,3 ;) millioenen meni -chen bedraagt, is
in hare leer cn kerlcgcbruiken in Europa over 't algeieen nog weinig bekend . De Reizigers, die hare omflagtige plegtigheden door onkundige Priesters zien verrigten, geven ons daarvan een zeer ongunflig denkbeeld . Zou her echter billijk zijn, b . v ., de leer en
gerdienst der laervormden nit bet jammerlijk gezang
Dts placet) en bet fomtiids niet minder jammerl ik gepreek op menig afgelegen dorp to beoordeelen ? En
hebben de Reizigers, die den Griekfchen Godsdienst
zoo ongun(tig heoordeelen, wel imtner gelegenheid gebad, hoogere Geestelijken dier Kerke , b . v. van den
berg Aahos, van Moscow of Petersburg, to ipreken of
to hooren? Recenfent althans bekent openhartig, dat
bij hem bet vooroordeel tegen de Grieksch - R usfTche
Kerk, 't welk hij aan de bijna overeenftemmende getulgenisfen van zoo vele Reizigers to danken had, al zeer
diep zat, en det hii no dikwijls, onder de lezing van
BQ$ADESCIi .
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het voor hem Iiggende werk , zichzelven afvroeg : Maar
hoe kemt dit toth met de dierlijke domheid der Pope's
overeen? Dit is immers bijbelsch, Christelijk, uitnemend ! Zon ook de Vertaler, P I N K E PL T o N, de Kerk ,
die hij wilde doen kenner. , en waarin hij zeker vele
vrienden telt, een weinig opfchikken, een weinig anglifBren? -- Maar deze verdenking moest verdwijnen
door de verzekering diens Vertalers, (welken wij alle
reden hebben voor een' gemoedelijk' en waarheidlievend'
man to houden) dat hij alle pogingen aangewend heeft ,
om de denkbeelden van het oorfpronkelijke getrouwelijk
over to brengen , en niet zelden de kieschheid aan de duidelijkheid heeft opgeoferd . Toen verwonderde zich Recenfent,dat hij niet eerder aan bet grootePrivilegie der
Reizigers gedacht had ; en dat zij hiervan zelfs can zeer
matig gebruik gemaakt hadden, door namelijk niet voor
de hand svtg to liegen, maar ilechts van de Godsdienstleeraars en bet uiterlijk kleed tot bet inwendige der- leer
to beilititen .
Wij ontvangen dan bier een echt , ofeieel verilag van
de leerftellingen, die de Grieksch-Rusfifche Kerk voor
de bare erkent , uit de pen van eenen barer voornaam1te Kerkvoogden, den Metropolitaan (omtrent zoo veel
als Aartsbisfchop) van Moscow, die dit werk in 1765
uitgaf , in den beginne dus der Regering van C A T R AR I NA D E H . Welke vorderingen zal din verlichting
en bijbelkennis wel onder de lange Regering dezer
werkzame Vorstin, en vooral onder die van haren Kleinzoon, den grooten A L E X AND E r. , hebben gemaakt ;
van hem, die Christen is in den edellten zin van bet
woord , en reeds zoo veel voor bet Christendom in zijn
Rijk heeft gedaan ! Waarlijk , dit gaf ons een zeer bemoedigend vooruitzigt ; want de geest van dezen grooten Katechismus van r L A T 0 W is op de meeste plaatfen reeds zoo zuiver Christelijk, zoo volmaal.t bijbelsch, dat de Protestant then met kleine veranderin}g
den zijnen zou kunnen maken . Het trof ons vooral,
zoo veel algemeen, zoo weitiig bijzonder of fektenCIA,ris-
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Christendom, en bijna geheel geene controverfe to vin.
den . Van dit ftokpaardje der oude Katechismusfchrijvers maakt zich deze in ins af, (bl . 214, 2T5) door
het verfchil der Roomfche, Lutherfche en Hervormde
Kerken met de zijne kortelijk aan to wijzen . (fret fpreekt
van zelve, dat wij de verdediging des Christendoms
tegen bet ongeloof, die hier dikwijls voorkomt, geelle
controverfe noernen .) -- Doch laten wij den Lezer een
meer geregeld denkbeeld van dit merkwaardige boe
geven .
Na een vlugtig overzigt van de Gefchiedenis der
Griekfche Kerk in Rusland, geeft ons de Inleiding des
Vertalers een denkbeeld, vaoreerst van de fcholen of
Seminariin voor zonen der Geestelijken, Karen fnellen
aanwas (federt 1764 van 6ooo tot a6,ooo leerlingen),
herhaalde verdubbeling van bezolding (federt 1764 vari
38,000 tot 362,ooo roebels), maar gebrek aan boekeno,
fpreekt dan van de Rusfsfche Geestelijkheid zelve, vetdeeld in geordenden, of Kloostergcestelifke'n, die Diet
trouwen mogen, en vereldlijke Priesters, die trouwen
ntoeten, doch flechts eons . Tot de eerstgenoemden be»
hooren de hoogere rangen van Bisfchop , Aartsbisfchop
en Metropolitaan, to zamen Arcafres genoemd . De
Geestelijkheid is vrij van btlastingen . De Schrijver leidt
ons vervolgens rond in een Grieksch kerkgebouw, en
wijst ons in den langdurigen operbaren Godsdienst,
door de ongemeene uitgebreidbeid aer Liturgic veroorzaakt, de reden van bet fchielijk fpreken des Priesters
aan . Voorts wordt Dog gehandeld over de Griek/ehd
rnonniken (alien van de Bafilius-orde), over de hoog.
Re waardigheid in de Kerk, thaws aan de heilige 7J'etgevende Synode toebetrouwd. In eene belangrijke Noot
tbl . 39) vindt men eene opgave der bevolking en be.
volkbaarheid van Rusland ; vier- en veertig millioeneli
de eerfte, en zeshonderd de tweede . 1Velk een Rijkl
De Christelijke Godgeleerdheid zelve is niet, op de
gewone wijze, in vragen en antwoorden verdeeld , maat'
doorloopend onderwijs, met cenige weinige vragen,
R r 2
a1s
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als titels voor fommige hoofdflukken . Dit onderwljs
is zeer good eu geleidelijk, door eene gepaste aanhaling van bijbelplaatfen . De korte inhoud van ieder
hoofdftuk volgt achter de vraag of het opfchrift . Het
eerfle deel bevat den zoogenaamden Natuurlijken Godsdienst, ter voorbereiding tot bet Evangelie, namelij(c
door bet befef onzer fchuld en ellende, als gevallene en
bedorvene zondaars , die ons doet uitzien naar verlnsfing. (Men ziet, dat dit ook de gang van een zeer bekend Protestantsch leerboekje is, welke ook in bet volgende met then van P L A T o w's boek eene treffende
overeenkomst heeft .) De mensch dus, buiten flaat
zichzelven to redden, moet uitzien naar middelen, Om
gered to worden . Deze vindt men in bet Evangelic ;
en hiermede opent zich dan bet tweede deel, geheelenal over J E Z U S C H R I s T U S, de leer der verlosfing,
en bet geloof, met de verborgenheden, handelende .
Vooraf gaat een betoog, dat de H . Schriften betwoord
van God zijn, (uit voorzeggingeu, heiligheid der geboden, en wonderen .) J a z u s C H R I S T U S is de
geheele kracht en inhoud der H . Schrift . Doch de
Kerk, naar Hem genoemd, kan in drie toeflanden befchouwd worden , waarvan A D A M, m o z E s en de
Ileiland zelf de uitflekende punten zijn . Hierop wordt
de Geloofsbelijdenis der Apostelen, met de bijvoegingen der Niceefehe Kerkvergadering, omilandig doorgeloopen, en daarbij nog al tamelijk lang bij de kerk vertoefd . Zeer opmerkelijk zijn de woorden op hl . 2¢I ,
22- . „ C H R i S T U s allhen is het hoofd van dit be„ flour en dezen dienst der Kerk , dewijl , gelijk Hij
• de grondlegger en ilichter zijuer Kerk is, Hij zoo
„ ook derzelver 6dnig, onafhankelijk regeerder is,
• die haar, door zijn woord en zijnen geest, onzigt• baar regeert . Gevolgelijk kan de Kerk, in zaken,
„ die hot wezen des geloofs betreffen, niemand, dan
„ alleen Hem en bet duidelijk getuigenis van Gods
• woord , eerbiedigen en gehoorzamen ." Bij zulke grondbeginfelen is eene vereeniging der Oosterfche Kerk met
de
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de Protestanten zeer mogelijk, en ook wenfchelijk . In bet punt der verdienftelijkheid van goede werken etc
der regtvaardiging is de Griekfche Kerk bet a ns met
bet Protestantfche gevoelen, en verwerpt althans geheel bet overwerken voor den fcbat der Kerke, waardoor de Heiligen nog at een aardig kapitaaltje moeten hebben overgewonnen, 't welk in de aflaten rijkelijke interesfen geeft . Men loopt nog hoog met die veelal
onchristeli 1te Sanhedrins , onder den naam van Kerkvergaderingen fomtijds zoo bloedig bekend . De verborgenheden (Sacramenten) beflaan de laatfle plaats in
dit deel ; doop en avendmaal zijn de twee voornaam/ie
en uiiRekende ; vormfel en boete behooren aan alle
Christenen ; maar ordening, bet huwelijk en de heilige
olie zijn niet voor alien verbind'end , (bl . 23I .) Bij deze vijf laatite plegtigheden geeft de Eerw . Vertaler onder den tekst vrij belangrijke ophelderingen . Het avondmaal words in beide gedaanten , door indooping van
bet brood in den drinkbcker, uitgereikt, ook aan kinderen, zoodra zij gedoopt zijn . ,, lk weet niet, " zegt
de opfteller, bI . 240, „ wat de bijgeloovige Paus, in
„ den geduchten dag des oordeels, ter verantwoording
„ zal kunnen zeggen, dat hij, lijnregt ttrijdig met bet
„ bevel des Heeren , den drinkbeker des avondmaals
„ den leeken onthouden, en bun bet avondmaal alleen
„ in ongezpurde ouwels uitgereikt heeft ." De Criek.
fche Kerk gelooft de Transfub/iantiatie, die, volgens
den Vertaler, in de middeleeuwen daarin is binncnge .
Ilopen . Het heilige oliefel wordt meer in den geest
van Apostel J A C o B u s bediend, (Jac . V : 14, IS .)
dan in de Roomfche Kerk ; fchoon men bekennenmoet,
dat deze plegtigheid, na bet ophouden van bet wr ndervermogen der eerfte Kerk, geheel niet meer to pas
komt. Voorts wordt nog, hoewel kortelijk, van de
overleveringen gefproken ; en bier is zekerlijk, door
eene onbegrijpeliike menigte, veelal ijdele plegtigheden,
de nachtzijde der Griekfche Kerk, die echter meest in
't cog valt, en baar dus ook wezenlljk bij velen, die
R r 3
niet
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niet tot haren geest doordrongen, in een ongunftig
lricht heeft moeten flellen . Het tot nu toe afgehandel.
de befchouwen de Rusfifche Godgeleerden, als behoorende tot bet gelaof ; de opflanding der dooden en bet
eeuwige ]even betrekkea zij tot de hope, en de wet
tot de liefde . De wet der tien Geboden is dus het
laatfte gedeelte van dit leerboek ; en order die wet
wordt, volgens den ouden leertrarit, de geheele zedekunde gebragt, die hier vrij volledig, en zelfs in kleine bijzonderheden , wordt voorgefleld . Dus wordt b .
v. (bl . 3q7), bij de uitlegging van bet _negende Gebod,
de listige kwaadfprekendheid, die een' apder' wil fchijnen to prijzen, oncmasksrd . Korenwoekeraars en dagdieven worden zonder genade in de Cathegorie der die,Yen geplaatst, (bl . 333 , 341;, 342 .) De liefde des
Naasten wordt deels tot bet vijfde, deels tot het zesdo
Gebod betrokken ; bet eerfle althrnts is vrij onnatuurlijk, daar onze Naastei toch onze Ouders t ;iet zijn .
Omtrent bet tweede Gebod, over den beeldendienst
hande4ende, tracht de Aartsbisfchop wel bet gebruik
der fchilderijen, (niet flandbeelden) welke de Griekfche
Kerk in hare tempelgebouwen duldt en ter vereering
4oet plaatf*en, to verdedigen ; maar is sevens zeer bedacht, om voor alle bijgefoof en afgodifcae vereering
to waarfchuwen ; ook words er (bl . 3 02) wel degelijk
een groot onderfcheid gemaakt tusfchcn de vereering
van de fchilderij des Zaliginakers en die der Heiligen ,
terwijl men er bijvoegt : „ Niettegenftaande alles, wat
„ er gezegd is, kan deze wettige en heilige vereering
„ van de fchilderijen tot de gruwelijkfle zonde van Af.
goderij overflaan, wanneer iemand hoopt op, of al
„ zijnen eerbied bepaalt tot de heilige fchilderijen, en
„ op hare ftofelijke zelfflandigheid vertrouwt ."- Het
leerboek wordt befloten met bet onderwijs wegens bet
gebed ; zijnde eene korte paraphrafe van bet Gebed
des Heeren .
Met wezenlijk genoegen zal men dus in dezen, zoo
't fchijnt algemeen in Rusland ingevoerdeu~ Katechismus
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inns Lien ; d At de hoogere Geestelijkheid niet alleen
gezvnde begrippen van bet ware Christendom heeft,
rnaar die ook, benevens een' waarachtig Christelijl ep
geest, onder bare leeken zoekt to verfpreiden . Wan.
neer men door de fchors der plegtigheden,die op zichi
zelve nets beteekent, heenziet ,zoo ontwaart men bier
met genoegen, en blijde hoop in de toekomst, Celt
Christendom zoo ZuiVer s alS L U T M B R en a w I NG I. ;
in hunnen tijd inimer geleerd hebben . Geen tot in dtl
diepfle Hel verdoemen van aitdersdenkendeu,, geene fe*
ries van Trentfche r4nathema's ;, nnaar de leer der ver .
zoening, des geloofs , der deugd , en der noodzakeljk,
heid van Gods onderfteunende genade, vestal met de
eigene woorden der H . S . voorgefteld . Gap-n dagelgksch
misoffer ; hiervan fchljnt, de Griekfche Kerk niets to
weten, fchoon de Priester dagelijks bet avondnlaal $ebruikt . Geen verbod van bet lezen der H . S . in d$
moedert&al (fchoon bet vreenid is, dat de Rusfan hun •
nen Bijbel nog- atleef in de verouderde Slaavonifche, en
niet in de nieuwere Rusfifche taal kunnen lezen) ; gees
despotismus der Kerk, of van CEn kerkelijk Qpperltoofd ;
geeu winstgev4 d vagevuur ; geese bekeeriug door vuur
en zwaard . Inregendeel worden alle deze punters als
dwalinpn des Pausdoms opgepoemd, en tlellig afgekeurd, even zoo wel als de CQpfubflantiatir, der Lutherfchen , en de predestinatie der navolgers vats s A nv Ij N , (bl. aIx .) Wij uiogen oak, Itit hergeen ons
bet aanbaangfel wegens de onderfcbeidene fckten der
Disfenters hi de Rtasfifehe Kerk leert , vrijelijk lellen,
dat die Kerk in de Kerk zelve allengskens hervornid
wordt, dear de ttipte aanhangers van bet oude (in de
vijftiende Eeuw eerie Joodschgezinde partij, die de wet
van ma o z r. s wilde onderhouden hebben ; in de zeven .
tiende de tegenftanders van de noodzakelijke zuivering
der kerkboeken van taflooze fchTijffouten) zich vin bet
ligchaam der Rusfifche Kerke hebben afgefcheiden ; de
eerfte, voorheen under den naam van Strigohiiks, thans
Selesnevtfchini ; de tweede, in vale verfchillende parR r 4
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tijen gefznaldeeld, onder den naam van RaskoJniks} of
fcheurmakers . Hier was dus de loop der gebeurtenisfen vlak omgekeerd bii then der Westerfcbe Kerke : in
deze hield de boofdpartij zich bij de ingetlop°neverbasteringen , waarvan de eene minderheid de Kerk wilde
zuiveren ; in gene zochten de hoofden en opzieners der
Kerke die verbetering, waarin zij trapswiize fchijnen
voort to gaan, terwijl de Oudgeloovigen zich hebbeaa
sfgefcheurd, en nog den naam van .Starobred , of oude
Cerimonialrttear, dragen. Wettifche aIfcheiding van de
zaeerderheid hunner broederen, zuiverheid van gedrag,
om hunne leer niet in verdenking to brengen, en vele
titeenloopende bijgeloovige denkbeelden, die echter
ook door den tiid verfijten, terwijl de meesten in de
H. S . beter bedreven zijn dan hunne naburen , (bl ..
.485 ; waarfchijnliik bedoelt hier de Schrijver de heerfchende Kerk) ziedaar betgeen de meeste Raskolnike*
kenfchetst . Meertxnalen zijn -- wij zien dit met leedtvezen -- nog in deze Eeuw . nog oncdcr de g;oote c AT H A R I WA, de Raskolniken vervolgd geworden ; voor .
al de merkwaardige gezindte derDuhobortft, welke,on .
der het landvolk in Zuidelijk Rusland verfpreid, eene
foort van Kwakers, of, wil men liever, Separatisten,
I,itmaken, die met de oude Mystiken in de Westerfche
Kerk eene treffende overeenkomst hebben, zich ook
van alle wereldfche vermaken fpenen, {loop en avondirnaal verwerpen, geene plegtigheden of heilige dagen
vieren, geene beelden vereeren, geene Geestelijken
hebben , God alleen in den geest dienen, en door ingetogenheid en broederliefde een voorheeld aan andere
Christenen geven . De voortreffelijke Keizer A t. u X A Nn z ut heeft ook hun, geliik alle andere gezindten in zijn
Riik, na van den vreedzamen aard hunner flellingen
onderrigt to zijn, vriiheid van Godsdienst gefchonken .
Eindeliik is bier nog de nieuwere fejue der Martinisten, ook eene foort van Mystiken, die echter niet uitfuitend nit de Griekfche Kerk fchijnt voortgekomett
to zijn .
Zie-
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Wedaar een doorloopend verfag dezes, voor de Kerkelijke Gefchiedenis belangrijken, werks ; to belangrijker voor ons, gelijk de Uitgever to regt aanmerkt,
daar onze tegenwoardige betrekking tat Rusland, door
de naauwe verbindtenis der beide doorluchtige Vorftenhisizen, ons natuurlijk meer belang in betzelve duet
je11en, en daar, mag men er bijvoegen, de ongemeene
werkzaamheid der Bgbelgenootfchappen onder ALEX1, N D E R's begunfliging, en de reuzenfchreden van dat
Rijk in befchaving, de aandacht van geheel Europs
verdienen,
De Vertaling is vloeijend en wel .
De Kerkhervorming, beffhouwd als het w rk des Heeren, in cene Leerrede, naar aanleiding van H A N D .
2Ia, gehouden to Rotterdam , den 2den Nov .
2817, door j . c . v o R s T M A N, Evangeliedienaar

XI :

bij de Hervormdo Gemeente aldaar . Te Rotterdam,

bij

M. Wijt . 18 :8.

In gr. Svo . 51 131.

f :-

I I -;

11et komt ons niet voor, dat deze Redenaar veel tijd
en vlijt aan bet opftellen zijner leerredenen to koste
legt ; immers, naar het volbrengen van deze zijne, zoo
als hij zegt, wel Wet zeer gemakkelijke, maar Loch niet
onaangename, task to oordeelen . Althans waren wij
blijde, toen wij zijn Eerw . geklommen zagen, langs
het moeiielsj,k , feil , en duifelig - makend /lingerp, ad der
zaak-volle gefchiedenis, zoo hoog op den berg, waarop hij
met zijne toehoorders wezen n :oest, om het veld overzien en de hand des Heeren to iunnen bemerken . Met
even groot genoegen, daar wij dezelve op de laatfle bladzijde vonden, zagen wij de opwekking aan de
Gemeente, om op to flaan „ en ahoo /laande eerbie„ diglijk to zingen , hetgeen men , maar dan zeker op
„ beter toonen," (en zonder zoodanig eene voorafgaande leerrede) „ nu welligt ook in den Hemel zingt : Gez .
10 XLVI : 43 ."
R r 5
De
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De herf ellisyg van het Christendom door de ,Hervor .,
ruing ; of Leerrede over R o m . XIII : 12a, op den
nden Nov. 1817. Door D . V A N D E R L o 0, Pre .
dikant bij de Hervormde Christelijke Gemeente to
Montfoort . Te Bmjterdam, bij G . van Dijk . 1817,.
In gr. 8vo . 54 BI. f : - 9 - :

D e Gezangen van dozen bekwamen Redenaar, te dezer gelegenheid vervaardigd, zijn in aller handen ; deze
Leerrede werd door vele bezitters van dezelvd,yen vosral door 's mans Gemeente, nu ook verlangd . Zij doet
den Iteller geene oneer aan . Het denkbeeld : den ftaat
van kennis, godsdienst en zedelijkheid, vddr, bij en
rla de eerfte invoering van bet Christendom, wet -den,
toeftand bij de Kerkhervorming to vergelijken, is gelukkig gekozen, en met oordeel uitgewerkt . Had zich de
Leeraar echter bij eenige hoofdpnnttn, bepaald ; meer,
wat bet eerite betreft, vooronderiteid, zich da4tom bepaald tot enkele wenken, en dadelijk dan bij ieder punt
bet tweede behandeld, •- zoo had hij zich sneer kannen bekorten, en, onzes inziens, onderhoudender en
treffender kunnen fpreken . Dan, bet i'chijnt, dat de
fynodale bepaling, dat vooral de gefchiedenis in bet
voorniiddaguur behandeld worden moest, hem terug%
hield van zoodanig plan . Maar nu is toch bet eerfte
deel, dunkt ons, to uitvoerig naar de tijdsgelegenheid,
en de toepasfelijke aandrang al bijzonder kort ; en geeft
deze leerrede meer, dan de titel opgaf ; hoezeer men
ook dat meerdere met nut en genoegen lezen kan .

Twee-
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Tweetal Leerredenen, bij het derde £euwgetijde der
L'ervorming, uitgefproken door j . J . D E N I E R V A N
D A R G 0 N, Predikant to Naaldwijk .In'sGra,vehgbijdErveJ
. Thierrij en C . Menfing en
Zoon . iS 17 . In gr . 8Vo . 74 BI., f : -'12 - :
I)eze beide opftellen zijn tneerende0s gefchiedkun.
dig ; het eerfte (MATT . IV: I6a .) bepaalt zich bij de
algeheele gefehiedenis der Hervorming, het tweede
(G AL . V : z .) bij de hervorming in Nederland . Geene
gelegenheid hebbende tot iets bijzonder uitwendig fees .
telijks , heeft de Eerw . V A N D E R G o N deze verdeeling gekozen, en gaf hij iedere dezer godsdienstoefeninl
gen vrij vitvoerige, doelmatige toepasfing . Hij verhaalt
eenvoudig, naauwketwig en onderhoudend, en had, en
gebruikte ijverig, de ongedwongene aanleiding, om
bet eev en anger, voor zijne Naaldwijkfche Gemeente
bijzonder aantnerkefijk, ter dankbare herinnering aart to
voeren . Aangenaatn is ons de melding, dat, door de
viering van dit feest, de belangftelling en lust tot gefchiedkundig onderztrek vermeerderd en krachtig wetden opgewekt ; gelijk ook geheel de lof, then de waardige, nog jonge Leeraar zijne bent, lieve Gemeette
van goeder harte geven kan .

Kerkelijke Aedevocring ter gelegenJeid der godsdietajlige viering van bet derde Eeuwfeest der Kerkhervorming, uitgefproken op den odenNov . 1817 . to Enfche•
de, in de Kerk der Doopsgezinden, door j . H . F L o x,
Christenleeraar in die Gemeente . Te Zwolle, bij
J . L . Zeehuizen . I81S . In gr . Svo . 5z Bl. f :-5„ De Kerkhervorming, uit kleine beginfelen voort„ gekomen, liceft, de gefteldheid der wereld en der
„ men-
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• menfchen in aanmerking genomen, ontzaggelijke uit„ werkfelen en weldadige gevolgen gehad, hoewel het
• groote does nog niet is bereikt ." Dit thema wordt,
na zeer korte maar voldoende wenken voor des Sprekers sneer geoefend en befchaafd gehoor, in deze vier
bijzonderheden ontwikkeld : I) Overzigtandfle
heid der wereld, v66r en ten tijde der Hervorming,
bijzonder in de landen van baar voornaam begin en opgang . 2) Voorname natuurlijke omftandigheden, en
oorzaken, die zigtbaar hebben medegewerkt . g) Weldadige uitwerkfelen en gezegende vruchten, waarvan
wij eene verdere uitbreiding en volmaking nag, op re.
deljke gronden, mogen verwachten . 4) Aanmerkingen
en bijzonderheden . -•- Bij dit voortreffelijk opftel zouden
wij langer vertoeven, ware het onder de eerfte geweest
der genen, die ons ter hand kwamen ; nu terzoeken
+4vij alleen voor hetzelve eene bijzondere opmerkzaam .

held, en vereenigen ons met de les en bede, ten tekst
of motto gekozen : Let op hetgena to zeg : en de Heer
geve u ver/land in alle dingen . 2 T I M . II : 7 .

,filet derde Eeuwgetijde der Kerkhervorming, gevierd
in de Evangelisch - Luther/che Gemeente to Utrecht .
Uitgegeven ten voordeele van het Kerkenfonds, en
to bekomen bij den Koster . f z - : -

E

ene gedachtenis, veer de Utrechtfche Gemeente
vooral, (hoezeer juist, hetgeen de Utrechtfche Gemeente bijzonder betreft, niet wordt opgehaald ; maar
omdat de feestviering aldaar bij de Lutherfche Gemeente bijzonder plegtig was) echter ook elders lezenswaardig. De Eerw . J . R . T I3 o ri A s hield eene gefchiedkundige leerrede, oordeelkundig, en waarin hij L U T H E It
vooral doet uitkomen, als eenen tweeden rotsman, gelijk PET R U S Was . M A T T . XVI : i 8 . i s de niet onaardig gekozen tekst ; hoewel dezelve niet behandeld
words,
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wordt. Den man en der Hervorminge gefchiedt regt,
met befcheidenheid, en in den verdraagzamen geest . - •
De voordragt van Ds . J . DECKER Z I M M E R M A N,
in den avondgodsdienst, ten aanhooren van Roomsch
en Onroomsch , iskenljgritomalenv
doen en tot deelnemerde belangftelling uit to lokken,
en werdok-nbeurtzag,doepztk
lijk vervaardigd en op muzijk ge(Ield, gelijk ook door
een orchest, afgewisfeld . Een nafchrift, ter voorkoming van verkeerde beoordeeling der zang(tukken , (naar
't fchijnt door den Leeraar zelven vervaardigd) is bij do
uitgave gevoegd . Ook deze voordragt leest men met
gevoel en belangftelling . G E N . L 3 is de aangegeveu
tekst .

Leerrede ter viering van het derde Eeuwfeest der Kerkhervorming, uitgefproken door J o x . M U L D E R,
Predikant ;c Groszingen . Te Groningen, bij R. J .
Schierbeek. 1317 . In gr . 3vo . 3 0 Bl. f :-6- :

O

ok deze Leerrede houden wij voor doelmitig en
treffend ; en bet variis modis bene fit is ook op bet
Hervormingsfeest bevestigd . Echter zouden wij then
tekst , i C o u . III : is-15, eenigzins anders opvatten .
Hetgeen gebouwd wordt, zijn geene leerflellingen, meenen wij, maar menfchen ; dezen zal bet vuur beproeven ;
vs . 9 maakt ons dit duidelijk. Dan, dit in bet voorbijgaan . De exegete aangenomen, draagt de bewerking
allezins onze goedkeuring weg.

Vitboezeming bij het derde Eeuwfeest der Her7orming,
naar aanleiding van Rom . XIII : 12 . Te Leyden, bij
C . G . Menzel . 1817 . In gr . 8vo . 6 t B1. f : - i 1 ueheel eene leerrede : verklaring, betoog, toepas-
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fing op de Hervorming . Des Leeraars zedigheid (want
een Leeraar fchijnt de fchrijver zeker) deed hem den
titel : Uitboezeming kiezen ; maar bet opftel zelve kan
zich onder de goede leerredenen op then gedenkdag zeer
-Nel handhaven .
Wij hebben van bet to dezer gelegenheid uitgekomene, van tiid tot tijd, vrij wat aangemeld ; zoo ons nog
meer ter hand komt, hopen wij ons nog meer to beltorten, ten zij iets bijzonder nieuw of belangrijk eene
uitvoeriger beoordeeling vorderen mogt . Geen der
nu en vroeger vermelde Predikers duide ons die kortheid, bij de vermelding hunner dikwijls voortreffelijke
opftellen, ten kwade : bij zoo veel eenfoortigs, dringt
de aard van ons Maandwerk daartoe .

A'orte Schets eener Christelijke Geloofsbelijdenis ; mitsgaders eenige Bijzonderheden, bssre7'ende den onvergetelijken Remonfirantfchen Leeraar to Rotterdam,
T 11 E O D . F R E T S, zalig ontflapen den 12 November
1817 : door deszelfs Jlmbtgenoot en Vriend, w . G o ED E . Te Rotterdam, bij C . D. van den Dries . 1318 .
In gr . 8vo . XXXIV en 58 Bl . f : - 18

D

e Derw . G o E D E had de nagedachtenis van zijnen
bovengemelden overledenen Ambtgenoot en Vriend, met
eene voor de vuist gehoudene Leerrede, gehuldigd,
en wenschte hem eene meer duurzame Lerzuil to
flichten ; dock hij konde bet met zichzelven niet eons
worden, hoe ; toen hij, moetende zich tot katechetifche oefeningen voorbereiden, en daartoe de bier uit •
gegevene Schets in de hand nemende , (was bet toev<zl ,
vraagt hij , of Goddelijk beltuur ?) bet daarin liggend
briefje, bet eenigst, dat hij van des overledenen hand
bezat, onder de oogen kreeg, en waarin hem deze,
na de gezegde Schets gelezen to hebben, weleer gefchre-
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fchreven had, dat hij, zoo hij lenfor librorum was,
(hetgeen hij echter niet zijn wilde) er gaarne onder zon
zetten, IMPRIMATUR . Weg was nu de dofheid en
loomheid zijner ziel, door het verlies van F R R T S veroorzaakt : hij had het nu gevonden, hoe . hij hem vereeren zou . Hij zou daartoe deze Schets uitgeven, en
daarbij voegen, wat zijn hart hem gebood van den zaligen to zeggen, om aan de Rotterdamfche Gemeente,
aan het. Remonftrantsch Kerkgenootfchap , en aan andere Christenen, die den waardigen man gekend hadden, eene nagedachtenis van hem , Ter aandoenlijke
herinnering, in handen to geven, enz . Om nu aan
dit zijn oogmerk to voldoen, berigt ons de Eerw . G o ED E , hoe zijn vriend ziekelijk werd, zonder dat echter
iemand, buiten den ouden man zelf, begreep, dat hij
fpoedig ftond to fterven, - hoe hij alleronverwachtst
van hevige kramppijnen overvallen werd, die hem in
vierentwintig urctl wegnamen , en hoe hij , G o E D E ,
hem, in dit uitertte, tat drie malen toe bezocht, doch
hem flechts eeninaal, uit hoofde van zijnen fuiertelijken
toeftand, kort kon toefpreken . Nu volgt, hoe Got
;3)E., na zijns vreends dood,, dacht, 4j flaapt, en zich
hem voorflelde , als vriend van G o D en j E z u s, van
waarheid en debgd, vats Godsdienst en Christendom,
van vrijbeid des gevvvetens en eenheid des geestes onder
alle Christenen, -- als vriend der gemeente, der armen
en noodlijdenden , zieken en fterveuden , en vriend zijner familie en vriend van G o E D r . Dan krijgt men
den brief, waarmede de zoon des overledenen zijnes
vaders overlijden aan den Kerkeraad zijner gemeente
bekend maakte, en verhaal, wat G O E D E aan dien
Kerkeraad voordroeg ; hoe dezelve befloot 's mans begraving bij to wonen ; hoe dit gefchiedde ; naast wel •
ken waardigen Ouderling (dien G O E D E ook frog eens
denkt to helpen begraven) hij in den optogt ging ; met
welken anderen braven Ouderling hij huiswaarts keerde ; wat de Eerw . W E I LAND bij het graf fprak, en
hoe nu alle drie 's mans Ambtgenooten zijnes, in opz et-
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zettelijke leerredenen, gedachten . Eindelijk komt een
woord tot de genen, die den overledenen, in een of
ander opzigt, van zwakheid befchuldigden, namelijk in
wat to gereed geweest to zijn, om aan elken noodlijdenden lets to geven, wat to toegeeflijk in zich naar de
denkwijs en opinion van anderen to fchikken, en wat
to verdraagzaam omtrent anderer gebreken . - Zietdaar
den omtrek van de EERZUIL, door den Eerw . Go >,D E voor zijnen vriend opgerigt . Er is Been de minfte
twijfel aan, of zijn Eerw . heeft het hartelijk wel, allerbest zelfs, gemeend, en van den overledenen goeds
genoeg gezegd, om denzelven to doen hoogachten en
beminnen ; maar de hem opgerigte Gedenknaald is toell
van een ellendig maakfel . En haar voetituk-dat woord
tot clot aan de genen, die den man van zwakheid be£chuldigden ! - dat is er dan allerongelukkigst aanggebragt ; terwijl het tot wederlegging aangevoerde alleen
ttrekken kan, om twijfeiingen achter to laten, waaraan
niewancl anders gedacht zou hebbca . - De Eerw :
G O F, D E fchijnt van de voornaamfte vereischten eener
jofrede volftrekt onkiindig to zijn, en nooit de fcboo .
me Verhandeling van wijlen J F. R . D E B O S C H daarover
to hebben gelezen .
Wat nu zijne Scheis eener Christelijke Golodfsbelijde.
d9is aangaat : de eerwaardige F R E T S moge daar bet
IMPRIMATUR op gedrukt hebben ; maar wij kunnen dit
Diet hooger aannemen, dan als een complimentie, zon .
der welk de goedhartige man het handfchrift niet terug
wilde zenden ; en wij zullen nooit gelooven, dat hi i er
D1ede to kennen wilde geven, dat hij het voor een Chef
d'oeuvre hield . Ten minfte dat is bet, naar ons oordeel, in geen opzigt . - Het werd in 1790 to Kaumpen
in Overijsfel opgefteLd, toen de Schrijver ald?ar Lushersch Leeraar was, en er eeuigen zijner Katechifanten openlijk tot leden der gemeente zou aannemen . Hij
verhaalt in bet breede, hoe die aanneming gefchiedde,
to hoe hij federt, tot de Remonflranten ziinde overgegaan, zich doorgaans, bij zijn laatst onderwijs der genen ,
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Pen, die eerlang belijdenis hunnes geloofs zouden of
leggen, van deze zelfde Sehets heeft blijven bedienen,
van welke hij ook nu nog geene reden vindt , om aanmerkelijk of to wijken . Men ziet dus, dat zij zoo wel
goed is voor Lutherfchen, als voor Remonfranten ; en
geen wonder, dewijl de Eerw . Opfteller de vragen en
antwoorden, die eigenlijk alleen voor de Lutherfchen
dienden, er (tu'sfchen haakjes) ingelaten beeft . Evenwel eenigen zijn (zegt zijn Eerw .) naderhand voor de
Remonfrantfche aannemelingen eenigzins anders gewijzigd ; zoodat zij dan nu, zoo als zij hier voorkomen,
voor de eenen, of de anderen, eenigzins niet wel gewijzigd zijn . Doch (dit daargelaten) wij weten waarlijk
niet, waarom deze Sehets anders, dan juist om bet
bovengemeld IMPRIMATUR
., thans bet iicht moest zien .
Zij heeft toch niets oorfpronkelijks (uitgenomen dat zijl
eene belijdenis a deux mains is , hetgeen wij echter
twijfelen of wel voldoen $a1)
er zijn vele zulke leerboekjes in de wereld, en elk Leeraar is (hopen wij) in
i1:aat., zich een dergelijk to vervaardigen . Dat de Eerw.
G 0 E D E er, na fcfiier dertig jaren , nog filets aanmerkelijks in to veranderen wist, verwondert ons . Zij
was toch, (dunkt ons) in vele opzigten, voor verbetering vatbaar geweest . Bij voorbeeld : terfl:ond in de
1nleiding kon, door betere onderfcheiding van de verfchillende beteekenis van bet woord Godsdienst, welke
beteekenis nu, zonder aanwijzing, telkens verandert,
sneer helderheid aan bet onderwerp zijn gegeven . In
de voordragt der leere wegens GOD kon de daarin heerfchende misfelijke wanorde zijn weggenomen . Nadat
over G o n s beflaan gefproken is, wordt eerst van zijne
volnaaaktheden, daarna van zijn wezen gehandeld ; daar
bet omgekeerd wezen tnoest : en onder zijne volmaaktheden wordt gerekend zijne alomtegenwoordigheid, welke, als men van zijn ivezen afzonderlijk handelt, tot
bet laatfle behoort . Voorts wordt eerst van G o D s
almagt en wijsheid, dan van zijne goedertierenheid, dan weder van zijne alwetendheid en alomtegenwoordigI3OEKBESCH . 1018 . NO . 14 .

S s

heid,

62t

W. GoEDE

heed, - en dan van zijne regivaardigheid, - dat is,
van zijne natuurlijke en zsdelijke eigenfchappen door
elkander, gefproken . - De leer wegens Fader, Zoon
en H. Geest maakt reeds een deel van bet onderrigt
over G O D S wezdn nit ; fchoon lang daarna eerst over
Zoon en H. Geest afzonderlijk gehandeld words, ` het
o nbegrijpelljke. i n die leer wordt, onder arderen b verO
geleken bij het onbegrijpelijke van Eb en hloed, en
GOD wordt gezegd, ons die onbegrijpelijke leer geopenbaard to hebben, opdat wij de leer van de verlosfing
en heiligmaking zoo veel to beter zouden kunnen in .
zien ! - Wijders is er, volgeus den Eerw . G O E D E ,
geene zuiver Natuurlijke Godsdienst . Wij willen hens
dit niet, zoo als voormaals gefchiedde, tot grove ketterij des geloofs toerekenen, maar wel tot ketterij des
gezonden verflands . Oak kan men, volgens zijn Eerw.,
GOD s beflaan Wet eigenlijk uit de H. Schrift bewijzen .
Dit dunkt ons vreemd. 7-jai Iierw . bewijst toch, uit
de H . Schrift, c o D s volmaaktheden, . En hoe? Wel,
hij doer zien, dat de H, S . G o D E die volmaaktbedtn
toefclbrijft, en dat is hem, om bet gezag, dat hij haar
toekextt , genoeg ; maar fchrijft zij dan G o D E ook Been
befaan toe? En, zoo ja ; waarom is dan, to dezen
aanzien, haar gezag onvoldoende?? - Maar d propos
van de bewijzen, . door zijn Eerw . van de H . Schrift
ontle .end : dezen zijn zeer veelvuldig nog van den flempel der vorige eeuwen, dat is, bewijzen veelal nietg
van 't geen zij bewbzen moesten . --- Voorts zal doze
eene juiste befchrijving van den mensch zijn : een denkend wezen, in een licbaam, uit vele bsiveegbare leden
to famen gefleld ; en nogtans zullen de dieren met hem .,
behalve de gewone zintuigen, niet flechts de verbeeldingskracht, bet geheugen, de liefde, den haat, de
blijdfchap, de droefheid, den toorn, niaar ook de
fchaamte, gemeen hebben ! - De eerfle menfchen
werden Gods evenbeeld genoetnd, omdat zij, in den
1}aat der onfchuld, wijs, heilig, zalig en onjlerfelijk
in zoo ver zij dat, als de eerfie menfchen,
zijn
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xijil konden! -- Uit hunne eerite zonde vloeide, voor
alle hunne nakomelingen, de natuurlijke bedorvenheid
voort . Vraag Noemt men dat, niet beter erfzonde
4ndwoord : Neen : want zonde laat zich niet erven,
riaardien zij geen goed, maar een kwaad is . Zoo i3
dan zekerlijk de natuurlijke bedorvenheid een goed ;
want deze laat de Eerw. G o E D E alie menfehen toclz
van de eer(len erven . - Doch genoeg ! Zelfs bet mitt
gewigtige en kleine is hier nu en dan onnaauwkeurig
of verward . Het Christendom zal v66r ruim i9oo jaren verkondigd zijn . -- De Boeken van bet Oude Verbond zallen wezen „ 5 Boeken van m o z t s , 16 Pro,, feten, de Pfalmen, Gefchiedboeken enz ." Welke
orde ! - Naar de Boeken van bet Nieuwe Verborid
words niet gevraagd . -- In bet levensberigt van j E z u 9
words van zijne wonderwerken geen gewag gemaakt,
enz . enz .
Geneeskundig Handboek voor praktifche _1rtfen, door
G . w. C 0 N 3 B R U C H ; naar het Hoogduitsch , door
N. C . M E P P E N .

R . J . Berntrop .

Ifle Deel. Te Bm/lerdam, bij
1 8x7 . In hl- 8vo . X1111 en 769

BlL f q.- r6- :

[let gebrek van een Handboek der praktifche Geneeskunde, naar de behoefte van onzen tijd gefchikt, en in
de Nederduitfche taal gefchreven, deed bet Gezelfchap
Uno Animo op de vervaardiging van zoodanig een Hand .
boek eenen eereprijs ltellen . Ondertusfchen was de
ijverige M E P P E N met de vertaling van dit werk van
c o N s B a u c H onledig ; en, fchoon hij , door dezelve,
niatuurlijk niet naar den prijs konde mededingen, ver .
koos hij wijsfelijk, liever bet begonnen werk ten einde
to brengen, dan, door een eigen opitel, eene kans naar
))et eermetaal to wagen . Wij zijn hem hiervoor dank
fchuldig. Hoe toch ook de poging van bet genoemd
Gezelfchap uitvalle, dit werk van c o N s B R u c H is
juxst
8 s :
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juist berekend voor diegenen, voor welke bet gefchre
ven is. Het bevat , in de Inleiding , een kort overzigt
over de theoretifche geneeskunde, in 't bijzonder over
de materia n:edica, en maakt this bijna een volkomen
geheel uit van die kundigheden,welke men, bij een gewoon kunstoefenaar, verwachten mag . Dit eerf'e deel
levert voorts eene vrij volledige en nog al uitvoerige
befchouwing der koortfige ziekten, ; terwijl bet tweede
over de flepende zal handelen .
De orde, waarin de koortfen, de cene na de andere,
behandeld worded, wijkt, in 't algemeen, weinig van
de gewone af, dan alleen daarin, dat de Schrijver de
zamengeftelde koortfen van de enkelvoudige afzondert,
verfiaande door de eerfte die verwikkeling van toevallen , welke dikwijls in koortsachtige ziekten plaats hebben, b . v. zenuwachtige galkoorts enz . , door enkelvoudige ook zulke, waarbij eene bijtondere aandoening
plaats heeft . Wij geven in bedenkinz, of dit begrip
wel juist is . Dc, koorw is , ais ltoorts , zouden wij zeggen, altijd cenioudig ; maar zoodra er eene plaatfelijke
ziekte bij komt, b . v. eene ontfteking, of eene vermeerderde affcheiding, dan geeft dit reeds eene zamengeflelde ziekte . Eene eenvoudige koorts zouden wij noemen, waarbij bet vaatgef'el oorfpronkelijk is -aangedaan, en die aandoening de boofdrol in bet lijden des
ligchaams fpeelt , b. v. in de rooskoorts (febris catesrrhalis benigna) . Ook weten wij niet refit, waarom de
tusfchenpoozende koorts(febris intermittens) bet laatst
wordt behandeld, daar toch , in dezelve, bet ware ka-rakter der koorts bet duidelijkst zigtbaar is .
Er zijn ons , bij bet doorbladeren van dit boek,, betwelk wij, voor bet overige , in veler handen wenfchen,
eenige onnaauwkeurigheden en min juiste ftellingen
voorgekomen : b . v. bl . 8o wordt aan den man de mees'
to verrigting, in bet werk der voortteling, toegefcbreven, fchoon uit bet vervolg blijkt, dat de vrouw ge.
meend is ; bl. 104 worden de middelzouten onder de
prikke1cnde, en bl . I-3 onder de ontfleklngwwerende midde-
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delen geiteld ; bl . is6 beet methodus fpecifica degns,c
svijze door verandering en omfemming der vijze van
werking ; maar heeft men dit niet bij alle prikkeling?
hi . IgI worden de antifpasmodica tot de fpecifica ge-

bragt, daar toch de eigenlijke middelen van then naam
baajblijkelijk verdoovend werken ; bl . 144. fpreekt C 0 N sB R u c H van door reab entia to ontleden ; ook geft
de Schrijver nog zuren bij een gebrek aan zuurftof,
even alsof de ontleding dier zuren in bet ligchaatn
plaats hadde, en het zoo bijzonder weldadig vermogen
der zuurftof eene uitgemaakte zaak ware . - De prik- .
kelende middelen deelt hij in 14 klasfen, en itch er bijna alles onder, wat geneesmiddel is . In zekeren zin,
met regt ; want niets kotnt met bet levend ligchaam in
aanraking, of bet prikkelt, zoo ten minfte de levenskracht niet zeer fterk is uitgeput . Maar in den zin,
waarin de Schrijver i'preekt, ten onregte : want minerate zuren, behoorlijk verdund, de koude, de kina,
en in 't algetneen de zamentrekkcndc middelen, welt.
ken niet op, en zoo is het met meer anderen .
Doch dit alles betreft meer theoretifche befchouwingen ; in bet praktisch gedeelte dezes werks is ons weinig voorgekomen , wat niet gerust als leiddraad en regelmaat, bij de beoefening -der kunst, gevolgd kan
worden . Met verwondering misten wij wel, bij de
behandeling der tusfchenpoozende koortfen, de op gave
der verfchillende manieren , waarop men de kina kan
toedienen ; doch dit is ook bijna bet a nige, wat wij
bier anders wenschten .
War -de Vertaling betreft : fchoon dezelve .noch zoo
vloeijend, noch zoo naau\vkeurig is, ais die van
TR0MMSDORrF's

artjenijmengkundige

Scheikunde,

ons insgelijks door M E P P E N geleverd, fchoon wij zelfs
veel fog. ten in taal en wootdfchikking vonden, zijn de.
zelve echter zelden zinftorend ; en wij vertrouwen, dat
de werkzame en kundige Vertaler, bij een nader doorlezen, dit een en ander zelf fpoedig zal opmerken en,
bij en in bet volgend deel, verbeteren .
Rus •
S a ;
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.,R.usland en de Nederlanden, befchouwd in derzelver
wederkeerige betrekkingen , door Mr. j . S C H E L T F.Te 4m/lerdam , bif
MA, Ridder enz . Ilde Deel.
1-1 . Gartman . 1817 . In gr. 8vo . 404 Bl. f 3-16- :

H

et tweede Deel van dit belangrijke werk begirt met
de loopbaan van P L T L R , no- niet als Alleenheerfcher, maar flechts, onder de voogdijfchap zijner even
bekwame als flaatzuchtige halve Zuster s o P H I A,
Naamkeizer van het onmetelijke Rusfi/ehe Rijk . Wij
zien h,. in eerst in zijne kindschheid, verheerliikt door
vourfpellinven en gisfingen op zijne geboorte, met zijn
tiende jaar reeds bi na alleen (wegens de zwakheid zijns
13roeders naar ligchaam en ziel) ten troon verheven,
maar door een allervreesfelijkst oproer in het uiterfte
lijfsgevaar gebragt, en genoodzaak=t, liet gebied in
naam met zijn' Broeder I W A N 'te deelen , doch inderdaad aan zijne Zuster of to ftaan . Deze omwentelingen
ha .lden geenen invloed op de betrekkingen van Hol
land' met Rusland. Zoo wel onder s 0 P H I A, als na
de omwenteling van 1689, the S 0 P H I A in het klooster en P E T E R inderdaad op den troon bragt , worded
alle klagten der Nederlanders gehoord, alle bunne
j&wenfchen voldaan ; zij roemen zelfs de hooge belangfielling van den jongen Czaar in den Nederlandfchen
Staat en den Stadhouder, (toen Koning W I L L E M III
van Engeland) „ ja dat hij voor vreemdelingen ingeno„ men is tot invidie van deszelfs eigene natie, invoege
„ dat zij groote reden hebben van contentement ." Geen
Wonder! F R A N 9 01 S L E FORT, wel uit Geneve to
buis, doch laatst uit Holland komende, en in dat land
als 't ware genaturalifeerd, was de fpeelmakker van
PETER'S jeugd en zijn gemeenzame vriend, K A RS T E N a R A N D T zijn leermeester in den fcheepsbouw,
die eerlang een aantal Nederlanders uit Zaandam tot
dit cinde deed overkomen, in wier gezelfchap P e T E It

zieh
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zich toeh reeds P I E T E R T I M M E R M A N liet noemen ; en zijne grootfte liefhebberij, de Icheepvaart, kon
men immers toen best in Holland leeren . Vandaar de
bijzondere genegenheid des Czaars voor onze Natie,
die hem, acht jaren na zijne aanvaarding van het bewind, tot de reis naar Holland deed betluiten, om zich
daar in den fcheepsbouw to volmaken . Zijne fcheepsrnagt was, namelijk, allengs , van eene kleine boot of
jol in eerie geringe rivier, tot eene Oorlogsvloot in bet
meer van .4--of opgeklommen, en men bouwde werkelijk aan eene andere, grootere, van 4 .5 ooriogfchepen en
s25 kleinere vaartuigen . Dan, gelijk de bekwaamfte en
fchranderfte mannen best de gebreken van bun eigen
werk zien, dus ging bet oak P E T E R . Hij befloot,
met een groot Gezantfchap naar Holland incognito mede to reizen , en bij die . gelegenheid den Hollandfchen
fcheepsbouw door ondervinding to leeren . Na bet dempen van eenen opftand, uit dezen hoofde ondernomen,
had dan (in 1697) de groott reis werkelijk -plaats .
De rein zelve is genoegzaam bekend, ook uit s c II E L+rEDTA'S eerfte werk : PETER DE GROOTE in Hot
land, hetwelk bi3 bet tegenwoordige tot grond gelegd,
en in dit Deel met niet zoo vele nieuwe bijzonderheden
verrijkt is, als het eerfte . Dchter zijn er verfcheidene
merkwaardigheden bijgevoegd : maar wij kunnen niet
ontveinzen, dat zulks veelal kleinigheden zijn, en dat
de Heer s C Ii E L T E M A over alle de geringe bijzonderheden van bet verblijf des Czaars een weinig al to veel
heeft uitgeweid . De kenfchetfende bijzonderheden vond
men reeds in bet eerfte werk ; b . v. de eenvoudigheid
van PETER , die de genen, welke hem op de 0 .1. C .
werf to elmflerdarn kwamen fpreken, met ongeduld, en
de bijl tusfchen de beenen, gehoor gaf, liefst p I i:-

TER TIMMERMAN VAN ZAANDAM wilde genoemd
worden, en zich ook aan geenen arbeid hoegenaamd
onttrok ; zijne gramfchap, wanneer men hem tot een
voorwerp van ijdele nieuwsgierigheid ftelde, en de
kluchtige reis van 4m/lerdam naar den Hang, waar
S s 4
P E-
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P E T E R'S brandende weetlust eene zware plaag voor
zijne geleiders werd, die elk oogenbiik met bet rijtuig
ophouden, en then lust bevredigen moesten, ja's avonds
aan de Haagfche Schouw de lengte en diep to dier fchouw
rneten, tot dat de kaars uitwoei ; en eindelijk zijn afkeer van alle praal en gemak, die de warme beerenhuid
van eenen morligen Rus boven een fraai ledekant verkoos, enz . Onder de belangrijkfte bijvoegfelen in dit
Deel (ineest v66r de reis) behooren de verrigtingen van
den Refident V A N K E L L E R to Moskow, en gewigtige veruieerderingen der berigten wegens w I T S E N . ,
Wij zien daaruit, dat deze voortreffelijke man, een der
fieraden van zfmflerdam en Nederland, nog op bet
laatst der zeventiende Eeuw bet denkbeeld koesterde
eener Noordoostelijke doorvaart, waarin de Hollanders
in bet laatst der zestiende zoo ongelukkig geflaagd waren ; dock liefst uit Oostindi5, benoorden Japan om .
Ook koesterde hij de gedachte eener flapeli ad aan den
mond van eene der rivieran, dlG In Cie Iyszee vallen (de
Oby, ,7enifei enz .) Waarfchijnlijk was de bouwing van
Petersburg de oorzaak, dat hiervan niets werd (bl .
75-77) .
Dit Deel loopt tot de terugkomst van PETER in
zijn Rijk, en de wreede firaf der muitelingen, welke
in zijne afwezigheid eene zamenzwering berokkend hadden . Als bijlagen (bij dit werk achter elk Deel ge .
plaatst) vindt men : twee Brieven der Czaren I W A N
en PETER aan de Staten Generaal en aan N I C o L A A s
W ITS E N, den G eloofsbrief van P E T E R voor bet groo-

te Gezantfchap , eu eenige Brieven van de Keurvortinnen
van Brandenburg en Hanover, aangaande bet bezoek bij
den Czaar en bet Gezantfchap op de reis naar Holland, in een' losfen, gemeenzamen toon, die het afflekende van P E T E R'S ongedwongene geaardhe ;d bij
den Duitfchen hoftrant aardig fchildert ; voorts nog
bet huisje of de hut van Czaar PET F. R to Zaandarn,
(met een verffag van bet bezoek, aldaar door Keizer
ALEX A N D E R afgelegd ;) eene afkondiging , door de
Re .
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Regering van Zaandam gedaan, om PETER en de
zijnen niet met vuil of fleenen to wgrpen ; een paar
andere flukken betrekkelijk Zaandarn ; het beflu'it van
Bewindhebberen der O. I. C . , om P E T E R op de werf
toe to laten ; den Brief van dezen , uit 14m9lerdam aan
den Patriarch van Rusland gefchreven ; uittrekfel uit
de Voorrede Van P E T E R's Zeereglement des jaars 1720,
zeer ten nadeele der Hollandfche, en met verheding van
4e Engelfche wijze van fcheepsbouw ; een getuigenis
uit het -Inzflerdamfche Cerimonieboek, wegens het bijvtronen , met veel helangftelling, van een zwaar halsregt door den Czaar ; B U R N E T'S (over 't algemeen
ongunftig) getuigenis omtrent r E T E R ; berigten, wegens den Georgifchen Prins B A G R A T I O N ; over den
ilaat van handel en fabrijken to Zaandam in 1697 ; en
ten 1aatfte een verzoekfchrift der Amflerdamfche Koop .
lieden, om een half percent hooger belasting op de
goederen, naar Archangel gaande, ter goedmaking van
de kosten des grootcn Gezantfchaps .
Als vignet op den titel ziet men P E T E R , met blijde
verrukking het fregat aanftarende, 't welk de flad 14mflerdarn hem ten gefchenke heeft gegeven .
In een volgend Deel zullen wij, volgens eene uitdrukking der Voorrede, waarfchijnlijk nog meer bij.
zonderheden uit ftaatsftukken ontvangen .
Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoe .
ring, en de belangrijke voordeelen eener algemeene Armeninrigting, in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener landbouwende Kolonie, in deszelfs Noordelijk ge .
deelte . Door J . VAN DEN B o s c H, Generaal Majoor,
Ridder der derde Klasfe van de Militaire Willesns .orde.
Te Am/lerdam, bij J . van der Hey . i3i8 . In gr . 3vo . XII
en 228 Bl. f i-i6- :

Ziet daar eerie, in den tegenwoordigen tijd, waarin de be ,
kende Commisfie van Weldadigheid jnist bezig is met bet
Ss5
filch .
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llichten van zulk eene Kolonie, als waarvan bier de react is,
en alien uitnoodigt, om cot de daarcoe vereischte kosten bij
to dragen, regt belangrijke Verhandeling . Zal men toch at
weder geld geven tot deze nieuwe onderneming, men dient
dan wel to weten, wat dezelve bedoele, van wat belang zij
zij , of men ze uitvoerlijk mag achten , en of men er zich
waarlijk bet bereiken van her doel van voor kan flellen . Van
dit alles is, meetten wij , bet publiek tot hiertoe nog met
zoo wdl onderrigt, als bet, naar ons oordeel, behoorde geweest to zijn, eer men bet tot algemeene deelneming opriep : want, zonder dat, fcheen men, op goeden grond, zulke deelneming niet to kunnen verwachten . Men kan zich nu
deswege, door bet lezen dezer Verhandeling, die veel meet
geeft, dan de titel belooft, onderrigten : want (hetgeen"men,
Am er a1 bet belang in to flellen, hetwelk zij verdient, vooral dient to weten) de Kolonie, met wier dadelijke ftichting
men thans aanvankelijk bezig is, wordt a wat bet voorname
betreft, op den hier ontworpen voet ingerigt . - Wij vangen
ons verflag aan van bet melden, dat dit ftuk zich niet hepaalt
(gelijk de titel eeniglijk deed verwachten bU hec voorfiellen
der mogelijkheid, der acts« wrjze van invoering, en der beTangrijke voordeelen dan bet flichten der bewuste Kolonie ;
maar dat bet zich ook bezig houdt met bet betoog van de
volftrekte noodzakelijkheid, om er, hoe eer zoo beter, toevlugt the to nemen, ter uniting en vermindering der, in de
laatfle jaren, ook onder ons, vreesfelijk toegenomene armoede, die, zoo men er geene krachtige maatregelen tegen neemt,
de geduchtfte gevolgen dreigt. Het geheel is, namelijk, verdeeld in vier HoofdJlukken, waarvan her eerfle handelt over
de oorzaken der armoede, welke men dient to kennen, zoo
men er de regte middelen tegen beramen zal, - bet tweede
over hare tegenwoordige uitgebreidheid , opdat men bet dringend belang zie van bare beflrijding, - bet derde over de
gefchikte middelen, om ze to verminderen, - bet vierde
over bet in werking brengen diet middelen zelve .
Na eene korte Opdragt aan Zijne Koninklijke Hoogheid
W I L L E M F R E D E R I K K A R E L, Prinfe van de Nederlanden,
en een mede kort Voorberigt, volgt eene Inleiding, waaruit
wij alleen bet berigt overnemen, dat de Verhandeling zich
niet ophoudt met de armoede in -bet gemeen, maar alleen
met die, welke ortftaat nit gebrek aan arbeid , dat is alleen
met
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In-et de armiotde . ader Zulken, die kunnen en willen werketl r
weak kunnen vinden, en dat zij de zorg voor zut
oaar geenk
ken, die niet werken willen, aan bet bedwang der Burgerlijke Overheid, em voor zulken, die tot arbeid onvermogend
zijn, aan de beftaande Liefdegeftichten en de zoogenoemde
j iakonien 'overlaat . - Voorts is bet ook noodig, dat wij
bier melden, dat de Schrijver zich, ten aanzien van de middelen , welke hij tot beftrijding van bet kwaad aanprijst, bepaalt tot die, welke order bet bereik van bijzondere perfomten vailen, en we[ aanmoediging en befcherming, maar geene
medewerking, van bet Gouvernement vereifchen. - Nu onderzoekt dan bet eerfle Hoofdituk de oorzaken der armoede,
waarvan bier gehandeld wordt, en vindt die in omen maatfchappelijken toeftand en inrigtingen, of in de ongelijke verdeeling der bezittingen : want alleen dear, waar zich de rijkdommen onder fommigen ophoopen, Iijden andereu gebrek ;
dewijl rijkdom een aaritat hdnden van den arbeid uitfluit, en,
elk, die geen gebrek zal Iijden, over eene genoegzame hoe •
veelheid arbeids moet kunnen befchikken, om zich Is ]evens
noodwendlgt,Gien to kunnen verkrijgen . Hierover wordt in
bet breede en zeer wijsgeertg gefproken . Wij twijfelen, of
het gros der lezers bet genoegzaam zal verftaan ; en wij zien
althans geene kans, om des Schrijvers redekaveling daarover
zoo kort, als ons beftek eischt, en tevens duidelijk genoeg,
voor to dragen . Wij willen liever zien , of wij, op onze
wijze, hetgeen de Schrijver hoofdzakelijk beweert en bewijst,
met weinige en Mare 'woorden kunnen uitdrukken . Wij vstten bet aldus : Er is thans onder ons geen tot beftaan ge .
noegzame arbeid voorhanden voor alien, did kunnen en wilten werken. Vandaar, dat zoo velen van arbeid verftoken
zijn, dagelijks daarvan nog meerderen veritoken worden, en
dus de klasfe der armen aanhoudend toeneemt . Hoe moet
men dit kwaad vdrhelpen,, daar de ongelijke verdeeling van
bezittingen niet to veranderen is? Er is biijkbaar flechts driederlei weg toe open ; to weten, of die-van vermeerdering van
den arbeid, of die van vermeerdering van deszelfs prijs, of
die van vermeerdering der hoeveelheid, en, in gevolge daarvan, van vermindering van den prijs . der levensbehoeften .
Allen de eerfte weg is mogelijk, snits men een nieuw veld
voor de arbeidzaamheid opener want, in onzen tegenwoordi .
gen toeftand, is aide mogelijke arbeid beftemd . Alle hauden,
die
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die met dell arbeid een genoegzaam beitaanr vinden ktgnen j
zijn bezig. Men kan ze niet vermeerderen, of zij vindent
geen genoegzaam beftaan rheer . - Wat bet verheogen van
den prijs des arbeids betangt : die is, ware zij 21 mogelijk,
geheel onvoldoende, De arbeid zon dan niet betaald kunnert
worden ; zij zou dus langzamerhand afnemen, en alzoo flechts
de armoede, en dat wet in dubbele mate, vermeerderen, zoo
wel namelijk onder hen , die bet door den arbeid geprodu.
eeerde niet verkoopen, als onder hen, die bet niet betalen
konden . En wat de vermindering van den prijs der levensbehoeften betrefc : hiertoe is geen middel , dan dat van der.
zelver vermeerdering ; maar die is onmogelijk zonder vermeer- ,
Bering van den arbeid, en, daar deze niec tq vinden is, dan
door voor denzQlvcn Gene nieuwe deur to openen, zoo is dit
dan ook het tdnig middel, oni met geed gevolg de armoede
to beftrijden, en leidt alzoo van zelf tot bet denkbeeld der
ilichting eener landbouwende K'olonie, als die de beide ver •
eischten in zich vereenigt, bet vermeerderen van arbeid era
het vermeerderen van levensbehoeften .
Maar die flichting eischt groote kosten . Is de vermindering
der armoede van dat helang, apt zj we kosten waardig isl
Kan men dezelven vinden? En hoe is de flichting uitvoerlijk?
Deze vragen worden, in de volgende Hoofdflukken, beantwoord . En vaoreerst, in Per tweede Hoofdfluk, de vraag,
of de vermindering der armoede van bet onderfteld belang
is? Ziet hier bet antwoord, voor zoo ver men thans in ftaat
is, bet met naauwkeurigheid ce geven . In bet. Noordelijk Ne.
derland bedragen de armen, op eene bevolking van ruim twee
millioenen zielen, ruim 190,000, en, met bet Zriidelijke ce
zamen gerekend, waken zij omtrent een elide deel van de geheele bevolking uit . Van de hovengemelde T9o,ooo zijn er
nagenoeg 50,000, die, ongefchikt voor den arbeid , aan eene
liefderijke verzorging moeten worden overgelaten . 20,000 zijn
tijdelijke noodlijdenden, die zich herftellen kunneu . 50,000
zijn bedelaars en vagebonden, omtrent welken bet Gouvernement voorzieuing dient to doers. 8o,ooo ziju zulken, die
werken willen en kunnen, en welken de Verhandeling bedoelt aan werk to belpen . Deze flaat is zeer ongunftig, en
echter nog gunftig in vergelijking met den flaat elders. In
Rusland, Ziveden en Denemarken moge bet niet zoo erg
zijn ; maar in Engeland rekent men, dat thans de lrelfc der
Na.
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onderfland geniet . Wat zal bet in Frankrijk zijn, na,
alles ., wat bet in de laatfte vij fentwintig jaren geleden heeft l
In Spanje fchatte men voorheen reeds de bedelaars op de
belft der bevolkina- wat zullen zij thans wezen! In Portugal is bet niet beter. In Ita'lie is bet mede zeer fecht gehteld . Uit Zwitferland en een deed van Duitschland vlugt
men bij duizenden, sit gebrek van befaau . Doch, hoe veet
beter bet onder ons dan nog moge wezen , onze toefand is ,

;Katie

to dezen aanzien, akelig, en van een fchrikbarend vooruit
zigt . Op vermindering van artuen, zonder vermeerdering van
arbeid en levensbehoefcen, is, gelijk getoond is, niet to rekenen ; en zelfs is de vermeerdering van armoede, nit hoofde
van den steeds flijgenden prijs der noodwendigheden, zeker. Wac moet hiervan bet gevolg zijn? Kan men alle behoeftigen op den duur nit liefde onderhouden? bit is onmogelijk, en daarenboven boogst fchadelijk en gevaarlijk. Zoo
voedt men flechts de luiheid en allerlei ondeugden ; fen wat zou
bet zijn, zoo a11e die ellendigen en, fechten, die naauwelijks
zoo veel hebben, dat zij. van gebrek niet onakomen, die in
Europa meer dan 16 millioenen bedragen, en gewis alien naar
een' beteren ftaaL reikhstzen . eens de baniere des opfands
planteden, vooral daar zij op den bijval zouden mogen rekenen van ten minite nog tweemaal 16 millioenen van zulken,
die bet, hoewel niet zoo diep ellendig, toch' nog flecht genoeg hebben, om naar beter to verlangen? Wat heeft de op .
stand in Frankrijk niet to weeg gebragt? Welke woelingen
ziet men niet in Engeland? Wanneer flechts gene derzelven
eens gelukte, wat zou bet gevolg wezen? Wat zou bet we .
zen, zoo de geest der Engelfche armen eetis de overhand
kreeg in de legers der Mogendheden, uit zoo vele armen,
die met nog armeren in betrekking flaan, to zamengefteld?
Men kan bet zich niet voorftellen zouder fiddering. Wat an.
deren nu tot beftrijding en vermindering van dit kwaad behooren to doen, faat niet aan ons hun voor to fchrijven ;
naar wij kunnen en bebooren er voor onszelven middelen te .
geP aan to wenden . En welke kunnen die nn wezen? Geene
aifderen, dan die reeds zijn aangewezen, die bde armen aan
werk helpen en de leveusmiddelen vermeerderen . Maar wie
kan zich voorftellen, dat men die zal kunnen vinden voor
zoo vele duizenden? Men moet hat beproeven . Is de on,
derneming groot, des to loffelijker zal bet zijn, daatin ce fla-
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Zich door dd zwarigheden to lateiY agfehrikken, a:otj
Her onderhoud der armen kost nu voor '0
aninst iS millloenen . Ho¢ vele menfchen kunnen daarvoo'E
worden to werk gefleld ! Als men van 2ao,ooo menfehen
flechts aan 50,000 een b'eftaan door den landbouw verfchaft,
xouden dezeti aan 50,000 anderen werk verfchaffen voor hunne beuoodigdheden ; en dan zou men, met hetgeen men nii
tot onderhoud van alien weggeeft, ligtelijk aan de andere
loo .ooo ook werk bezorgen kunnen ; in welk geval men eern
fabrijkmatige bewerking van floffen, als bijkomend mi-idel
tot be(laan van alien, met den veldarbei'd kon verbinden . En
dit ware, in den beginne, vooral noodig : want handen, aan
den arbeid ongewoon, kunnen niet aanflonds dien des velds
verrigien . Men moet ze eerst aan min moeijelijk werk ge .
wennen, hetwelk ook- door vrouwen en onvolwasfenen kari
verrigt warden, en vervolgens, als de akker nog niet genoeg
geeft, bet gezin kan doen be(laan . Als men bet zero ver gebragt heeft, kan men bet gezin -op den akker overbrengen.
De grond van' then akker kan geen andere zijn, dan heil i
broek- of duin-grond ; want alle andere is beflagen, en is
bijzondere einendom . Het heb£e vecl itr, zulken grond vruche .
baar to maken ; en bet eischt eene groote fom, voor eene
falrijke Kolonie, woningen, gereedfchappen enz . aan to fchafa
fen . Her komt er dus op aan, al war vereischt wordt z46
to vinden, dat de grond, met matigen arbeid, her noodig
beflaan oplevere, en alle kosten kunnen beflreden wordeti .
Men moet dan eerst de armen (naar bet- ontwerp d-es
Sclirijvers) bet bereiden van vlas tot garen en linnen, en van
wol tot fajet, leeren, (dit zal minst aan den arbeid van an .
8eren fehaden, omdat er nog zoo vele grove linnens van
buitenslarids komen) en her debiet van her dus gewerkte
moet verzekerd warden, door eene vrijwillige verbindrenis
van menfchenvrienden, om er jaarlijks een klein gedeelte,
(fat in elk huisgezin ligt verbruikt wordt, tegen zekeren prijs,
van aan to nemen . Dit alzoo aangenomene zal men is ten
honderd duurder hebben, dan men 't koopen kan ; en als
men dus voor f2o : - neemt,, doet men jaarlijks, ter begunfli .
Sing der onderneming, een ge(chenk van f 3 :- ; en als men
daar, in den aanvang, nog f 3 a- voor bet leergeld bijdaer,
zullen i0,ooo deelnemers aan sooo huisgezinnen werk veifchafl'en, en dezelven tot de overbrenging op den akker
voorgen .

iafheid zijn .
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voorbereideti kuiuten . -- Hiertoe, zullen voor elk huisgezitx
dtie morgen lands gevorderd worden, - twee, des nagds,
beurtelings to betelen, en een tot bet aanleggen van een
fparnebosch, om daaruit, voor bet opkotnend geflacht, als
het groot zal geworden zijn, een uitzet to vinden, en bet
in de maatfchappij terug to voereu . - Eene rvoning voor
elk huisgezin kan van f aoo :-tot f 3oo :- kosten, en daarbij
words voor elk nog f Ioo : - voor huisraad en gereedfchap
gevorderd. - Tot vruchtbaarmaking van den groud wordt
west vereischt . Hierover weidt de Schrijver verbazend
breed nit . \Vij zeggen alleen, dat hij, tot vinding van den .
zelven, een middel aanwijst a gemakkelifker en onkostbaar .
tier, dan men ligtelijk zou vermoed hebben, en dat, zoo
bet al niet, geheel genoegzaam is, toch gewis eene der groot •
Re zwarigheden tegen de onderneming voor bet meerderdeet
opheft . - Maar vanwaar nu bet geld to bekomen? Dit
fchijnt den Schrijver, en ook ons, tot eene eerlte proef met
75 of zoo huisgezinnen, geene groote zwarigheid in to heb*
ben ; dewiji daartoe maar f 5o off 6o,ooo : * vereischt zou
worden, en do •Andeelen dus, vermoedelijk, niet groot zouden behoeven to zijn. Bij mislukking zou dus bet verlies
gering zijn, en bij gelukking zou aan de deelhebbers behoorlijke rente van hun voorfchot kunnen gegeven-worden. Dan,
daar de Schrijver zich vleit, dat de fondfen zouden voortfpruiten uit eene geringe jaarlijkfche contributie, wensehte
hij liever de baten gebruikt to zien tot zoodanige einden,
als al wederom vermeerdering van armoede zouden voorko=
men ; doch in wier aanwijzing wij ons niet kunnen inlaten. -- Hoe nu de vereischte f5o of f 6o,ooo :- to verkrijgen,
hoe bet beftuur over de Kolonie in to rigten, hoe hare ves .
tiging Jail to vangen en to voltooijen, hoe tijd en arbeid to
verdeelen, en was eersc, wat daarna, war laatst verrigt zou
moeten worden, to bepalen, enz . enz . -- dir words alles, in
bijzonderheden overwogen en uiteengezet, en daarmede deze
verdienftelijke arbeid beflocen . - Eenen uitftekenden dank is
men, aan deszelfs Vervaardiger fchuldig, die ondertusfchen
in de gewigtige gevolgen, welken zijn arbeid reeds beefs,
meer voldoening erlangt, dan de beste dankbetuiging hem
geven kan . Wij achten ons inmiddels verpligt, nog to berigten, dat bet tot uitftekende aanprijzirig, Wet alleen van
dezen arbeid, maar van de geheele onderneniiug, ftrekt, dat
de
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de Heer VAN DEN z o s C H , gelijk hij ons berigt, zelf
Teeds een wet Wet geheel onvruchtbaar, echter grootend-eels
onbebouwd link gronds van eenige duizend morgens ter kultuur gebragt, en een aanzienlijk getal menfchen, voorheen
gewend hunnen tijd zeer ilechc to befl:eden, tot den arbeid
opgeleid heeft, met dat ge1ukkig gevolg, dat de grond, na
een achtjarig bezit, voor de achtdubbele waarde van den
inkoopsprijs is verkocht. Welken voorfpoed mug men niet
wachten van het nieuw oncwerp van zulken man, vooral
daar hij zelf tot de uitvoering daarvan de hand leent, en
daar het ontwerp zelf, zoo als bet nu voor elks oog blootligt, niets gewaagds behelst, en niets onuitvoerlijks aan het
gezond verfand voorilelt! Wet moete bet gelukken! En de
edele, ons in perfoon onbekende, man gedooge, dat wij
hem, bij onzen dank voor zijnen arbeid, ook ooze hulde,
wegens zijne tiederigheid zonder laagheid, openlijk aanbieden .
Ondercusfchen hij heeft alleen gehandeld over -de middelen
tot beflrijding en vermindering van armoede, welke ter befchikking faan van bijzondere perfonen . Ochof eene bekwame pen ., uitgaande en zich grondende op ztjne beginfe.
len, ook eens met zijn bercneidenheid en nederigheid, dock
tevens met vrijmoedigheid, eene Verhandeling fchreve over
,de middelen, welke, ten zelfden einde, ter befchikking flaan
van het Gouvernement ; en ochof dan zulke Verhandeling
ook hare gelukkige gevolgen had! Wij zijn toch overcuigd,
dat bier veel, hetgeen to doen en ce laten was, zou zijn
aan to wijzen.

Ontwerp tot verbetering van den toefland der Noodlijdenden,
Gevangenen, Bedelaars, enz . door middel van den Landbouw, nuttige verbeteringen in den Waterflaat onzes Lands ;
waardoor jaarlijks de nitgaven van 's Lands fchatkist, zoo
wel als de giften der Ingezetenen, aanmerkelijk kunnen ver,ninderd, en tot betere doeleinden jebezigd warden .
flerdam, bij- J .

van der Hey.

ISIS .
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In gr. Svo . 36 Bl.

f :-8- :
De helft van -dit boekje words beflagen door eeue Inleiding,
in welke ontwikkeld words, waaruit de toeuemende armoede
on-
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bnlder ons ontftaat, natnelijk : t . ult eene to groete en uneven=
redige bevolking op rs8ne plek gronds , 2 . uit bet verminderen en
to niet gaan van fabrijken door gebrek aan debiet, duurte der
gtondttoffen , invoereti der machinerie , oprigting van fabrij .,
ken in Amerika, afttheiding van de belangen via fabfijken en
handel, en moeijelijkheid voor den fabrikant, om beleeningen
to doen , 3 . uit verval en verplaatfing van handel en zeevaart, en verlies van goede trouw . (Hier words opgefomd,
waardoor de handel voorheen toenam en 1floeide, en waardoor hij thansverli,htgenorizdehmal
de words toegefchreven aan de Reeds toenemende vermeerdering van lasten, en de to hooge uitgaande en inkomende regten, die den fluikhandel, die pest voor de zedelijkheid, w el.
k e den handel in handen van fchurken brengt, doet geboren
warden, en waartegen een vrije handel, of porto franeo, eti
cene vermeerdering van het Patentregt (!) wordt aangeprezen .) 4, uit duurte . van levenstniddelen, 5 . tilt bet veriiietigen
of ftilttaan der gilden . welke men, op een' verbeterdeti
voet, herftellen wit, en 6 . uit bet jaarlijks vrijlaten van gevingenen, tot wier verbeteting niets gedaan is, en die, zone
der bettaan, in de 2amenleving terngkomen . Men moest ze .
delijkheid en arbeidzaamheid (algemeene nijverheid) trachtett
to bevorderen ; din kon een verlevendigde handel, meer dan
men van fabfijken verwachten kan, lets goeds nitwerken ;
doch bet voornaam herflel tnoet van den Ldtndbouw komen .
En nil volgt bet Ontworp .
Men netile, in aandeelen van fBoo, in drie termijnen to
betalen, een genoegzaam kapitaal op, dat in de drie eerile
aaren geene , in bet vierde twee, in het vijfde drii , in bet
tesde en vetvdlgens vier ten bonderd rente geven zal, en
*aarvan, in bet zevende jaar, en vervolgens joseliiks, bii loting,, een twintigite deel words afgelost, nit geprojecteerde
inkomlten . Nu idgt men, op gekochte bebouwde of onbebouwde gronden, eene Kolonie aan van vrije en onvrije Ko .
lonisten, waarvoor bet bettunr ehz ., gedeeltelijk op een' triilitairen voet, ontworpen words , en waaronder, door vtijt en
braafheid, de onvrije vrij , en de vrije en eerst behoeftige al •
lengs tot bezit en een onafhankelijk zelfbettaan komen kan .De ondernemingen, ten nutte van den Watet`ftaat voorgedragen, zijn bet droogmaken van bet Haariemmer Meer, bet
maken eener doorgraving van bet fmalst gedeelte van Hol .
DOEKBESC[I . i2xS . N O . 14 .
Tt
land,
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land, tot verbetering vanbetIJ, orfienvaAm
dam van zoet water, bet verbeteren van deszelfs haven, enz .
- Geene onaanmerkelijke bijdrage tot aanwijzing, hoe men
meent, dat het groote doe!, op den titel . uitgedrukt, zoo
niet geheel , ten minfle gedeeltelijk, zou kunnen bereikt
worden.

Kerkklokstoonen . Herinneringen uit bet Leven van eenen jengen Geesteli jken . V t bet Heogduitsch van F a . s T R A U S S .
Met een V orberigt van w . A. o c s: E R s P . Te, Amfierdam ,
bij J . van der Hey. 1818 . In gr . 8vo . XIV, I Bl. f t - i6- :
Wanneer •er geen genot is dan vieefchelijk, geen rijkdom
dan geld, en geene eer dau die in 't oog der wereld fchit .
tert, dan is hij , die bet ambt van eenen Geestelijke bekleedt,
inzouderheid in onze dagen, en inzonderbeid onder de Protestanten, ten uiterfle arm en se . beklagen ! De wereld denkt,
er, inzonderheid thans, zoo over ; en daarom is bet geesce-rlUtt voorwerp. Wanneer
lijk ambt, in haar oog . geen .b
her werk van den Geestelijke flechts een handwerk is, en .
its een handwerk words uitgeoefend, dan heeft de wereld gelijk, dat zij er zoo over denkc ; en dan is de Godsdiensc
.
leeraar wederom ongelukkig, en wel ongelukkig door eigen
rchuld : want hij maakt zichzelven en ziju ambc verachcelijk ;
hij berooft bet van de heilige glorie, en zich van ket ware
zielsgenot.
Dat de H . bedjening geheel iets anders is dan de wereld
den ;t, en dan de geestei4lte handwerker er van tnaakt, kan
in dir overheell:ijkk werkje worden geziem In de form van,
herinneringen-, fchetst bier een jgng Geestelijke de voornaamfie tooneeden en weskzaamheden in, zijn ambtsbediening,.,
en war zijn hart daarbij gevgelde ; en zoo vinden wij. dam
bier eene voorfielling van bet waarachtig, heilig poerifche
in bet lven van den Godsdienstleersar, van datgeen, was,
wanner hij de regte Geestelijke is, zijn leven tot eenen hemet maakc, en der wereld, voor zoo ver zij 't vatten kanl
of daartoe de moeite does wil, ziju werk uit een hooget
oogpunt doer befchouwen .
„ Her levee van eemes Geestelijke" --- this begins dA
Schrij-
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Schrijver zijne aanwijzing van den card en bet doel van dit
werkje - „ is toch inderdaad een toonen, of een geinl der
kerkklok, eene roepftem in de getneeme, om zich tot den
Zoon van God to verzamelen, die woorden des eeuwigen levens fpreekt .
„ Kerkktokstoonen noodigen ter feestviering . Zoo hebben
deze verhalen alleen ten does, befcheideniijk en zonder eenige
ainntatiging nit to noodi~en tot datgene, war bet geheele leven tot een feest kan maken;°
Her Voorberigt fpreekt van de Vertaal{ter ; en wij twijfelen dns bier, of Vronwe A . $LEYN, geb . o'cliERsE, is
deze Vertaaifter, betwelk voor her werkje geene geringe
sanbeveling is, ons to aangenamer, dear bet dezelve zoo ten
voile vetdient .
„ In de meeste ftukjes zijn fpelingen" -- zegt de Heer
o c K E R s E in bet Vodtberijt -- „ op bet 'rituele en de
plaatfelijke gebruiken der L itherfche kerk in Duitschland,
welke, bier to lande iiiet bij de Protestanten aangenomen,
dezen eenigermate vreemd moeten vooi'komen , en foms den
ztvakken zouden kunnen, ergeren ." Dat de Vertaulfter deze
aanfpelingen door noten 1iitG` otsgehal'derd, is allezins ver .
Oienfteiijk, maar dat zoodanig ritueel zwakken zoude kunnet
srgeren, Zagen *ij nfek in, of bet moesten 'van die foort
van zwakken 2ij'n, wien alle3 erge`'t, war flier volgens hunne begrippen en niatlier van 'd'oen is ingerigt, wier'zwakheid,
met den woord, een 'he`k'roia'pdne partijgeest is - en .laten
dezen bet boekje vrijelijk nit de hand leggen, en zich ver .
Voegen, wear zij broaf orthodoxie der letter, en de, min of
meer regtftreekfche, . prediking, dat in bun midden toch eigenlijk, ten aanzien van leer en plegtigheid , bet w are. t o
is, kunnen genieten . - G'ei olpen door de ophelderingen sin
den voet der bladzijden, kan elke lezer zilch gemakkelijk in
eene Lutherfche kerk in l uitschland onder de befchrevene
plegtigheden verpiaatfen, en dezelve met de meeste aandoeuing in den geeit bijwonen, gelijk Rec . door ondervinding
aan zicb en zijne huisgenooten weet . Ergerlijks is bier niets,
dan voor den getaen, die her er in legt .
Denzulken, die in, en bun, die bu?ten de geestelijke bediening zijn, prijzen wij alzoo gelijkelijk dit werkje, de vertaling van welks tweede ftu .kje (ons in bet Voorberigt beloofd , ingevalle dit eerfte bijval vinden mogt) wij met verlar,T t 2
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langen to gemoec zien, met Warmte aan . Den eerften, op.
dot zij , des noodig, eenig inzigc mogen verkrljgen in de
waardigheid van hun ambt, en kennis aan den rijkdom van
zielsgenot, die aan eene waardige bediening van hetzelve ver .
bonden is . En fchoon zij ook al denken mogteu, dat bier
Loch flechts een ideaal bun ter befchouwinge voorgefteld
zij, of zij ten minfle, geplaatst in min gevoel opwekkendo
omgevingen dan de jange Geestelijke, die bier zijue herinneringen geefc, niet zoo opgewonden konden zijn tot de heilige verrigtingen van bun ambt, hij hetwelk (gelijk ook de
lleer o c x E it s E in bet Voorberigt aanmerkt) in ons land
welligt al to weinig plegtigs heerscht, dot zij dan niet vergeren, dot bet eigenlijk heilige toch uit bet heilig harte ko .
men moet, en dot, z6iider gevoel van de hoogheid zijner
bediening, de loonwerker nooit m,eer dan een loonwerker,
en dot wel een luije, words ; terwijl, integendeel, de inwendig gezalfde oak in woestijnen hgt heiligdom to itichten weet, hetwelk bij vie zijn hart ophouwt . -- Dengenen, die buiten geestelijke bediening ziju, prijzen wij dit
werkje aan, opdac zij eeuigzins beter leeren denken over
den door wereldzin en tijdsoipltandigheden vernederden ftan4
des Godsdienstleeraars, zien, wat eigenlijk de regte Geestelijke is, en zich nier verder door hen, die dozen stand
door eigen' wereldzin onteeren, tegen denzelven laten innemen, noch bewegen am to loochenen, dat er Geestelijken
zijn, die hooger zalving bezitten dan de beroepsbrief, die
bun hunne inkomften aanwijst, en de klok, die hen roept tot
bpnne amotsverrigtingen, over wier moeijelijkheid zij genoeg
itlagen.
Ons beftek verbiedt ons,, een ftaaltje to geven . Wij fparen
dit, tot dot Wij bet tweede ftukje zullen aankondigen ; inaar
ver;rouwen ook, dot bet werkje genoeg zal worden gelezen . Ware, op bet uitftekend fraaije vignet, bet kerkje op
eenen lieuvel geplaatst, gelijk bl . 8 dit vordert, dan zoude
dit bet effect nier verminderd hebben, en men had meer
voorgronds geliad, ow partij van to trekken .
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$tofa, of de jonge BedelaNrter . Naar bet Engelsch van lllifs
B E N N E T. IF Deelen . Te dmfler-dam, bij de Wed . H . van
Kesteren en Zoon . 1816-17. In gr . Bro. Te zamen 1338 Bl.
f 1z- .- ;
Onder dezen ticel ontvangen wij eene gefchiedenis, aau
welke alleen de waarbeid outbreekt, om een ontegenfprekel,ijk bewijs to Ajn, dat bet adelijk bloed eene onbegrijpelijke
kracht bezit, en, tegen alle waarfchijnlijkheid en bij d ;
meest mogelijke verwaerloozing, waarborg is van innerlijkc
voortreffelijkheid, welke flechts naar gelegenheid wacht om
se pralen met alles overtreffenden luister. De jonge bede.
3aarfler toeh , in hare eerile jaren tot bet bedelaars ambacht
.door een droulten wijf opgevoed , is naauwelijks uitwendig
gereinigd en he .t voorwerp der weldadigheid vai eenen edelea
zonderlingen man, of, bij bet bevaliig uitwendig fehoon,
ontwikkelt zich bij hear bet meest beminnelijk en edel kas
rakter, en eene vaardighejd in iedere wetenfchap en alles,
wat de aanzienllj;ke maagd ten fieraad llrekt, met eene zoo
verbazende fnelhatd, als wij naauwelijks vermoeden, dac
binnen de grenzen der mogelijkheid ligt . Ten aanzien van
dit wonderkind is dit echter bet cdnige wonder niet ; maar
geheel bare gefchiedenis is eene eaneenfchakeling van zeld.
,zaamheden, van welke wel de eerfle is, dat de gezegde edeo
le man hear opneemc, en de laatfle, dat bet blijht, aan bet
einde des vierden deels (dit fpreekt van zelve), dat doze
haar natuurlijke vader is ; terwijl zich her burgerlijk bleed
cede niet verloochent bij bet gemeene meisje, dat men haar
ondergefchoven had, en 't wejk, als eene adelijke dame op .
gevoed, echter, deer hare gemeene afkomst nog blijkt, d,
gelve openbaart door vlugt en hilwelijk met eenen eerlijken
landman . Her fpreekt van zelve, dat her ooze verheveue
fchoone aan bewonderears noch belagers, aan a .voncuren noeh
reddingen outbreekt, en dat bet hare levensbefchrijffler be,
baagt, hear velerlei vernederingen, lotverwisfelingen, moeije .
3ijkheden, e nz . enz . to doen ondergaan, to welken einde zij
hear in betrekkingen brengt met allerlei zedeiijke wani'chep .
fell, die zich to haren koste to goed doen , en jammerlijk
bet vertrouwen misbruiken van baren, naar de Oost-Indieu
wertrokkenen, verzorger, vooral gedurende den tijd, dat de .
T t 3
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ze, door T I P P o S A I B gevangen gehouden, vijf jaren fang
noch van kleederen, noch van bagels en board verwisfelen
kon . De ,gefchiedenis van dozen zod derlingen man is almede
vol wonderen, tot dot hij eindelijk aosA, zijne dochter,
reeds door hare edele moeder herkend, en ook deze zijne
beminde, long verlorene gade, weder erlangt ; zijnde bet
zijn geluk, dat hij nu van zijnen affchuw van menfchen ge .
nezen, en voor bet genot van bet hoogstmogelijk aardsch
geluk vatbaar is geworden ; hebbende hij, met ketenen aan
den grond gehecht, en bij her groeijen zijner nagels, bij
TIPPO sAln geleerd, zijn driften to beteugelen en zich .
zelven to overwinnen . De wonderlijke en bewonderenswaar .
dige bedelaarfter, nu echter geene bedelaarlter meer, huwt
vu ook weldra met eenen fchatrijken Lord, long bet voor .
were barer liefde, gelijk iij, bij al hare donkerheid en in
zijn oog vreemd bedrijf, bet voorwerp zifner vereering was .
Deze echtgenoot, hoewel nimmer tai den bedelflaf veriaagd,
liad echter in zijn vroeger lot veel aan dat van it o s A gelijk,
eu lange jaren ook geen ander blijlc zUtter regten, dan bet
adelijk bloed, hetwelk zoo krachtig en voordeelig op zijn
geheel karakter, bij ieder lotgeval, werkte . Dan, deze en
eon aantal andere zeidzaambeden laze then in deze boekdee .
fen zelve ; wij anthoudetr ons opzett~lijk van meerdere inlichting : terwiji bet naif en zonderling braaf karakter van
IoBN, eenen regt getrouwen en waardigen knecht, ons bij
de lezing veel vergoedde.
Wij weten niet, of wij deze en gene taalfont, eh bet menigvuldig gebruik van den vierden voor den eevJfen 'haamval,
aan den Vertaler of den Corrector der proeven moeten toe .
fchrijven ; ook ftootten wijc till en dan op hdi een of ander,
dat wij in bet oorfpronkefjlte anders vermoedden . Men
snoest dic zorgvuldiger vermijden, wanner men ons publiek
moodanige voortbrengfels van vreemden grond aanbiedc, w el.
ke eeniglijk , volgens de elgene woorden van Mifs B E N N E T,
vervaordigd zijn voor den Boekverkooper van deze Mifs, haararelve, en de liefhebbers van Romans .
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Verzameling van Natuur- en Rekenkundige Vermakelijkheden .
Met Figuren . Te Winfehoot, bij H . V. Huifingh . In 8vee.
108 B1. f :-15- :
Dit boekje prijst zich, behalve door den geringen prigs en
bet min kostbare der gevorderde ingredienten, vooral ook
daardoor aan, dat bet, den jeugdigen kunflenaar vormende,
deszelfs opmerkzaamheid boeic, en vaardigheid in bet bereke .
then aanbrengt ; terwijl bet, zonder den eerstbeginnenden of
to fchrikken, hem begcerig maakt, onl bet hoe en waaroxx
nit to vinden door eigen nadenken . Onder de meer - laid
bonderd bier opgegevene aardigheden, zijn de meesten bijzonder gefchikt, om de jeugd in haren gezelligen kring ea
uren van uitfpauning nardig en leerzaam bezig to houden, en
maar enkele jtunstjes, die niets meer vorderen dan zekere
bandige g2auwigheid . Ziet bier iets van verfchillenden card,
aan 't welk de jeugd beproeven kan, of haar dit boekje uit .
lokt en bruikbaat is .

„ DE KOBEaBOOM . Oatbigd ddne once vitriool in acht oncen beet water, en filcreer bet vocht in eene flesch, dat dan
eene fchoone hemeisbiaauwe kleur aanneemt . Voorts make
men eene foort van clam met takjes nit ijzerdraad, en om .
kieede daarvan bet grootie gedeelte met brain was ; aldus
bereid, late men bet in gezegde ontbinaing hangen, en ilelle
bet glas, na bet eenige malen wdl omgefcklud to hebben, op
eene afzonderlijke plants ; zoo zal men weldra zeer dui .
delijk zien, dat er zich rondom de tAkies van bet boompje
koperblaadjes aanzetten, die allengskens in grootte toenemen,
en eene zeer fchggae .X
.operkLear hebben . "
,, MIJDISTOFFELI],K CHAMAELION . (KtMELEON ?) Alen laat eea
deel fijn gepoederde bruiniieen, met drie deelen zuiver falpeter
vermengd, in eeuen fmeitkroes bedekt, in bet vuur, zoo fang
gloeijende fmelten, tot dat bet eeu dik zone worde . Out
van bet ware tijdtlip verzekerd to zijn, neemt men met een
ijzerdraad een weinig van de masfa nit den kroes, en werpt
bet in een kopje met water : ziet men, dat zich dit zouc ras
met eene levendige donkergroene kleur oplost, zoo kan men
bet zout er nitnemen , in kleine flukjes flnan, en in een welgefloten glas bewaren . Wanneer men nu eenige fiukjes, van
de
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de grgotte van eene erwt, van dit zout in eenen kelk, ge,
vuld met water, werpt ; zoo zal men een overheerlijk very
fchijnfel waarnemen . Eerst zal zich de fchoonfte groene
kleur in dit water uitbreiden, vervolgens zal deze kleur in
violet verwisfelen, en eindelijk in een aangenaam rood vet .
anderen :
„ 1RIEDERL$I STUREEN GELDS , DOOR ISRIE PERSONEN GEtOMEN ZIJNDE, TE RADEN, WELKE EEN IEDER HEEET . Voor-,
onderfleld, dat de drie flukken gelds Warell een fchelling,
een- zesthalf en een dnbbeltje ; mummer dezen in uwe gedachten met r , 2 , 3 . L2ten de drie perfonen zijn Arend,
]an en Pieter, welke gij in uwe gedachten onthoudt met de'
letters A, B en C . Laat de eerfte perfoon, of A, bet getal
van zijn flak gelds met 2 vermenigvuldigen, de tweede,
B, met q, en de derde, C, met to ; Iaat hun deze dric
producten to zamen optellen en u de fom daatvdn zeggen,trek deze fom heimelijk of van 6o, en deel bet ve ;fchil door
8, bet quotient hiervan zal u bet getal of nutnmer van bet
fink gelds aanwijzen, hetwelk de eerfte, of Arend, genometi
heeft, hetgeen er overblijft dat van den tweedeu, Jan, ett
dat van den derden perfoon, of Pieter, Isat zich dan van
zelf raden."
Ldne volgende aanw%jzing leett, hoe Men dit met 4 perfonen en 4 flukken gelds even zeer doen kan. Dan last men
A tnct 2, B met 21 , C met 25, en D met 26 vermenigvuldigen, trekt die fom van 26o af, en bet verfchil, door 24
gedeeid, geeft bet genomene door A, bet overfchot, door
5 gedeeld, geeft dat van 13, welks overfchot C hebben zal,
terwijl dan, hetgeen D nam, Been raadfel meet is.
„ 0m, WANNEER IEMAND MET TWEE DOSBELSTEENEN IIEEF1'
GEWORPEN,

DE OOGEN VAN BEIDE TE RADEN, ZONDER DIL

'I'E ZIEN, doe men bij de oogen des eenen fteens 5 tellen, en

die fom nog met 5 vernlenigvuldigen . Dat hij verder tot di't
product adddre de oogen des anderen fteens, en vraag hem
dan, hoe groot bet getal zij ; trek daar of 25, zoo blijven
er nog twee talletters over, waarvan bet eerfte getal zal
aanwijzen de oogen van den eenen, en bet andere die vail
den anderen Qeen ."
Ter proeve zij dit genoeg.

BOIEKBESCHOUWING,,
Kerkelijke Rede bij de bediening des 11 . Doops aan den
tweeden Zoon van Z . K . H. den Heere Prinfe van
Oranje enz . enz ., 24 dug . ISIS, door I. J. D E RM o u T , btiitengewonen Hofprediker van Z. M . en
Predikant in 's Gravenhage . Aldaar, bij de Erve
J. Thierrij en C . Menfing en Zoon . I8I8 . In gr.
8vo . 29 131. f :-8- :
Kerkelijke Redevoering bij de opening van de algenieene Synode der Hervormde Kerk in het Koningrij k der Nederlanden, gehouden in 's Grave nhage ,
I 3ulij
1818, door c. FRANSEN VAYV ECK,
Hoogleeraar en Predikant to Deventer . 1lldaar,
bij L . A . Karfenbergh. ISIS . In gr. 8vo . 47 Bl.
f :-II-!
Den drietal hoorlezingen, over Natuur - Zedel'undige
Onderwerpen . DDor J . A . U I L K E N S , .4. L . M. ,
Phil. Dr. enz . en Hoogleeraar to Groningen . 4?daar, bij J. Oomkens . I8I8 . In gr . Svo . 76 Bl.
f :-16- :

Lofrede op P I E T E R VAN B R A A M, uitgefproken
door E W A L D U S KIST . Te Dordrecht, bij Blusf*d
en van Braam . I8I8. In gr . 8vo . I ;5 Bl. f 2-4Redevoering van JOANNES MATHIAS SCHRANT,
over het beoefenenswaardige der Nederlandfche Tale ,
zoo om haar zelve, als om hare voortbrengfelen .
Gehouden, ter aanvaarding van het Hoogleeraarambt
in de Nederl. Taal- en Letterkunde to Gend, 3
,7an . ISO . Aldaar, AY J.-N. Houdin . I8IS . Pa
gr . 8vo . 92 Bl.
T

i9 kunnen niet nalaten, doze vijf ftuhk en , ael~ ;k
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ze ons to zamen in handen komen , ook to zamen, onder 66n hoofd, in ons Maandwerk to doen optreden .
Het is waar, derzelver inhoud is geheel verfchillend ;
maar bet zijn toch alien oorfpronltelijke, Nederlandfche
voortbrengfels, alien voortreffelijke ftukken, alien bet
werk van Leeraars des Christendoms . Deze eenheid in
verfcheidenheid is bet joist, die ons zeer opmerkelijk
voorkoint . Immers, zij doet ons den gunftigen toettand
onzer letterkunde kennen, doet ons zien, dat de Leer .
carsvnozetijdoketsandr'kune,dagewo
ne predikatien maken, (van welke er trouwens niet eene
onder is) en verhoogt onzen eerbied voor hunnen ftand,
die fomtijds door waanwijze betweters als een domper,
in plaats van lamp , voor bet menfchelijk verltand is
befchouwd .
\Vij beginnen met het wisrk van den Ileer D E RM o U T ,
waarin alles gevonden wordt, wat bij de aangeduide
plegtigheid, vooral door zijn Eerw ., maar ook door 's
mans grijzen ambtgenoot, die den eigenlijketl doop verrigtte, ja door de gemeente, gefproken, gebeden en
geutngen is . De tekst is i Kron . XVII: 27, Het heeft
is (God) beliefd to zegenen het huis van uwen knecht
enz ., en wil de Lecraar then dag aangemerkt hebben,
als eerie zigtbare proef van Gods goedheid jegens bet
Kouinklijk huis - als eene aanleiding tot regtmatige
blijdfchap voor de Nederlandfehe natie, en als een voorteeken van geluk en zegen voor den jonggeboren Prim
van Oranje. Ons in bet hoofd gezet hebbende, een
voorbeeld to zullen aantreffen, hoe de kinderdoop, ais
cene afzonderlijke plegtigheid , regt flatig en aandoenlijk kan bediend worden, vonden wij ons een weinig to
leur ge[tcld. Het groottte deel der leerrede is aan bijzondere aanfpraken toegewijd, die, hoe fchoon ook,
.ons min behaagden in de gewijde plaatfe der gemeenfchappelijke aanbidding, bij een godsdienflig, Christelijk feest , waar alle onderfcheid tusfchen grooten en geringen zoo veel mogeliik behoort we- to fmelten in de
66nige, hooge betrekking van kinderen Gods . I)ie,
ecll-
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tchter, aau den Vader, onzen geliefden Kroonprins,
den naasten, den eigenlijken betrokkenen in deze zaak,
is regt doelmatig, welfprekend en llichtelijk, Wij kung
men den lust naauwelijks weerflaan, om haar geheel of
to fchrijven . Dan, zie hier bet laatfle gedeelte :
„ Er is, Gij weet bet, GELIErDF PRINS! gene onilerfelijkheid, die met de eeuwen der weteld niet eindigt ; eene onflerfelijkheid van hooger waarde, dali
Helden - eer en Vorflen - grootheid ; eene onilerfelijkheid, welke men bereikt door geloof en godsvrucht,
aan de hand van onzen grooten Leidsman Christus, en
eeuwig geniet in bet zalig Rijk van God . Voor dat Rijk
zijn uwe Kinderen, is ook de Zoon gewonnen, welkerl
Gij op dit oogenblik Gode komt beiligen . In dat ftijk
zullen uwe Kinderen, met U, groot, onflerfelijk en
heerlijk zijn, wanneer zij, door uw voorbeeld ' erficht
en onderwezen, bet pad van Chris-telijke braafheld en
deugd betreden hebben . Zulk een voorbeeld-want wlj
zien U gereed, qm bet aan God to beloven -- wilt Gij
Hun geven ; de Heer in den hemel zal bet beguniligen
door gijhe genade, en beloonen door z1jnen zegen tot
in eeuwigheid ! "
Het fluk van Prof. V A N E C K gaat van geene gebe .
den of dergelijke vergezeld, maar wel van een kort
voorberigt, dat echter, ware bet niet eene gewoonte
geworden lets vooraf to zeggen, ook wel gemist hack
kunnen zijn . 's Mans tekst is Luc . XVII : ao . Hel
Koningrijk Gods komt niet met uiterli k £`elaat , en zijne
rede gerigt tegen alle onberadene pogingen onzer dagen , om onzen eerdienst meer zinnelijk en luistertijk to
maken . Wij willen niet ontveinzen, dat de gedac'hte
ons eene poos fang hinderde : Kampt de geleerde en
welfprelcende man niet tegen eenen vijand, die orrxen
grond nog geheel niet genaderd is ? en is bet niet ter
gevaarlijk dan heilzaam, zich met een kwaad to bemoel .
jen, dat, hier nog weinig bekend, even daarom weinig
bemind moet zijn ? Is deze voorbarigheid niet een verkeerd gevol~ van bet veelvuldig verkeeren op vreemdetl
jr v 2
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bodem ; zoodat men zich, als bet ware, verbeeldt, op
Duitfchen grond to zijn, en tegen de verkeerdheden
van then landaard ijvert ? Is dit niet meermalen gebeurd ?
en is bet kwade zaad der Neologie niet grootendeels,
op deze wijze, tot ons overgebragt? -Doch, dii vermoeden, misfchien kwalijk gegrond, belette ons geenszins, deze fchoone Redevoering met buitengewoon genoegen to lezen . Dezelve deelt zich, na eene uitvoerige inleiding, die de fiof gefchiedkundjg ontwikkelt,
en een kort woord van den tekst, in twee hoofddeelen,
wier eene als de verhandeling, bet andere als de toepasfing kan befchauwd worden . In de eerlte befchouwt
V A N E c K de uitwendige praal als nadeelig voor den
inwendigen, geestelijken Godsdienst, als geenszins begunftigd door Jezus en de Apostelen, en even min aangeprezeen door bet getuigenis der kerkelijke gefchiedenis . En deze dyie ftukken bepleit hij met mannelijke
welfprekendheid, met gematigdheid en kracht, zoodat
wij meer en meer met 's mans keuze bevredigd werdcn .
Het is waar, wat de man zeAt : men moge den kerkgang aangenaam maken en bet gevoel opwekken, de
hartstogten in werking brengen ; wanneer zulks niet op
de regte wijze gefchiede , bet hart er door geheiligd,
de wandel er door verbeterd worde, dan beduidt bet
niets . Leeraren en leeken mogen dit, ook buiten be .
trekking tot eigenlijke plegtigheid eh beelden in den
Godsdienst, wel ter harte nemen . Bij al de eenvoudigheid van onzen eerdienst, wordt bet fchoone, op zekere plaatfen en onder zekere menfchen , misfebien reeds
maar al to veel gezocht en gevierd, in hetgeen ter ftichting is beftemd . Dan, dit zij gezegd, behoudens al
hetgeen de Heer V A N E C K , ter aanprijzing van ware
welfprekkendheid op den kanfel, in bet vervolg voorbrengt . WVij moeten hem in alles volkomen regt geven ; fehoon zijne redenen, omtrent gevoel en verftand
in den Godsdienst, door fommigen welligt op eene wijze zullen worden verflaau en tot cene hoogte gedreveil,
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yen, in bet voordeel des eerstgenoemden, dat wij bet
niet gaarne onderfcbreven .
Hetgeen wij de toepasfing genoemd hebben , betoogt ,
dat wij ons over de eenvoudigheid van bet Christendom
niet to bekiagen hebben, en dat men dus in de hervorniing van den eerdienst in de Nederlandfche kerk met
gematigdheid moet to werk gaan . Het eene eindigt in
eene aanfpraak aan den Directeur-generaal en Secretarisadvifeur, bet andere aan de ambtgenooten enz . ; beide zoo
w61 gekozen, zoo vele blijken van opregtheid en hartelijke welmeenendheid dragende, dat men den man zelven moat lief krijgen . Waarlijk ! V A N E C x mag een
fieraad van zijnen hand heeten . Zijne taal is voortreffelijk. Mogt het Deventersch Athen6 toch regt bloeijen, opdat vele V A N E c K s de Christenheid in dit
land nog lange flichten !
Wij geven wederoni een proefje . .•- „ Indien er aan
mijne overtuiging , dat de ware belangen van bet Christendom door bet uiterlijk gelaat van den Derdiens;t gee'ns-

zins bevorderd worden, lets mogt ontbreken, dezelve
zoude voltooid worden door bet ongunflig getuigenis,
hetwelk de kerkelijke gefchiedenis daaromtrent aflegt .
Voor eenen ieder namelijk, die in dezelve geen vreemdeling is , behoeft bet gees breedvoerig bctoog , dat de
eeuwen van het uiterlijk gelaat , in geenen deele, de
gelukkigf}e eeuwen voor bet reine Christendom geweest
zijn ; ja, dat de vervallen ilaat van bet laatle in evenredigheid Bond met den luister van bet eeril :e. - In
die dagen, waarin de belijders van Jezus, zonder eigene heiligdommen to bezitten,volhardden in de gemeenfchap en in de gebeden, waarin zij, van huis tot huis
brood brekende, zamen aten met verheuging en eenvoudigheid des harten , in die zelfde dagen volhardden
zij ook in de leer der Apostelen , prezen God , hadden
guest bij bet ganfche yolk ; eu der menigte van degenen, die geloofden, was 66n hart en 66ne ziel . -Door
den overgang van R O N S T A N T IJ N tot het Christendom, wend de Christtlijke Kerk van de «'ankclendc de
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gevestigde, van de onderliggende de heerfchende . En
nu zag men ook de Oosterfche praal, bij bet toenemend
verval van den ouden waren fmaak, aan Grieken en
B .omeinen geliefkoosd geworden, zich met den Chris .
teiijken Eerdienst op allerlei wijzen vereenigen . De Kei.
zer meende zijnen ijver voor zijnen nieuwen GodsdiensX
niet beter aan den dag to kunnen leggen, dau door ker.
ken to bouwen, en aan dezelve de kostbaarfte fieradet*
van zilver en goud, van marmer en edele gefteenten,
met kwistigen rijkdow to befteden," enz .

De Voorlezingen

van den Heer u r L K E N s mogen geene
van alien voor den druk beftemd zijn geweest, zij ziju
denzelven, zonder uitzondering, wel waardig . De eerfte handeit over de betrekking der natuurkunde tot '
punfchen zedelijken aanleg, en blijkt eene feestrede to
xijn,in bet Groningsch natuur- en fcheikundigGenootfchap gehouden, bij gelegenheid van bet laatfte eeuwfeest der Akademie . Wij hebben bet ftttk met bijzonder
genoegen gelezen, zoo zelfs, dat deze eerstgeborene
der drie oils toefcheen geenszins to wijken voor een der
anderen ; fchoon bet jongfte kind, gelijk zoo dikwijls,
bet meest geliefde, hij bet hoorend publiek, fchiint ge .
weest to z~ln . Het valt niet gemakkelijk, dell inhoud
en gang zoo kort op to geven, als ons beftek zulks vor .
Bert . - De natuur is gefchikt, om bet verfiand, uit .
lokkend en dringend, to ontwikkelen ; - zij doet, bij
haar onderzoek, onzen geest teffens aijne grootheid en
geringheid befeffen ; -- hare kennis leidt tot ftandvastigheid - tot godsdienltig gevoel . Deze zijn zoo al de
hoofdtrekken, die met eene vaste hand getrokken, en
aangevuld en opgehelderd warden op eene zoo aange .
name als doelmatige wijze . De meer en min bekende
voorbeelden inzonderheid, in bet eerfte en ruimfte ituk
aangevoerd, verlevendigen ongemeen . En bet geheel
loopt zeer gepast of in eene hulde aan den landbouw,
die met de aannemipg van twee verdienileltke bocan,
tot honoraire leden, eindigt .
Is Mans tweede is
eene levensfchets van 6 E E it x
a r 1 rj.
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R E I N D E i s, in hetzelfde Genootfchap gebouden . De
overledene, namelijk, was een der twee verdienflelijke
landbouwers , ftraks vermeld ; en gelijk in andere geleerde inrigtingen, meer of min uitvoerig, tot lof van
ontvallen inedetrbeiders pleegt gefproken to worden,
zoo treedt de, hooggeleerde u I L K E N s bier, in eenen
kring van aanzienlijke en befchaafde toehoorders, op,
om den lof van eenen eenvoudigen landman to verkondigen . Met genoegen lazen wij zijne welgefteldelevensfchets . Met belangflelling zagen wij, hoe de plant, die
cene volheid van levenskracht in zich bevat, ook op
de dorre heide voortkomt , door aile beletfelen heenbreekt, en hare nuttige werking, op eene of andere
wijze, niet mist. R E IN D I; R s verpligtte de maatfchappij vooral aan zich in de dagen der woedende veepest , wanneer zijne fchrandere nafporing ontdekte, dat
bet pas geboren runderbeest de vatbaarheid voor deze
ziekte niet bezit , maar langzamerhand verkrijgt. Jiierop, namelijk, bouwde hij de ftelling, dat eene tiidige
inenting de kwaal in kracht zou verminderen, en toch
even zeer den grond des kwaads wegnemen ; welke,
door de ondervinding geflaafd, daarna veel vee in bet
]even behield . Meer dan een Genootfchap en mannen
van den grootften naam huldigden deze verdienfle . Bui.
tendien, echter, was R E I N D E R S een man met hoofd
en hart, een voortreffelijk mensch en Christen ; gelijk
hij in zeer verfchillende betrekkingen aan den dag legde. Zacht ruste zijne asch, wiens ganfche ]even, aan
den ftillen landarbeid gewijd, niemand ontrustte, maar
velen voedde ! En neme bet getal zoodaniger voorwwerpen van lof en hulde dagelijks toe ! want , het is waar

de held, die behoudt, is grooter, dan de held, die
verwoest .
U I L K E N S' derde ftuk beet : De Keerkringen, en is

voorgelezen in bet Departement der Maatichappij Tot
Nut van 't Algemeen . „ De Keerkringen! Hoe brergt
de geleerde man dit onderwerp onder de rubriek der
zedelijke onderwerpen ? " Met uw verlof, lieve lezer
de
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de naam beteekent bier bet gewone niet . De meening
van bet betoog is, dat alles zijn non plus ultra, zijn'
weerflag heeft ; dat de natuur alle gevaarlijke overhelling tot een uiterfle, door een of ander tegenwigt,
feeds weer to heritellen ; en dat zij deze hare bemoeising zelfs tot onze menfcheliike, maatfehappelijke zaken uitilrekt, in zoo verre wij zelve niet oppasfen,
dat bet fchip regt ga . Daar de Schrijver bet zelf bijna een allerlei wilde genoemd hebben , is bet ook van
ons niet to vergen , dat wij den inhoud nog nader onder Edn oo5punt brengen . Niemand zal zich beklagen, bet fluk zelf gelezen to hebben . En wij willen
ons afl'cheid van den Profesi'or nemen, met de aanvoering van dit enkele ffaal --- van bet lhoeiwes der natuur, als de mensch zeif bet bederf niet weet buiten
to houden . (NB . Ilet tooneel is meest in Duitschland .)
„ Een blind geloof, aangenomene kerkelijke itelfels,
flaaffche gehechtheid aan bijzondere begrippen, eene
regtzinnigheid , die bepaald was door kerkvergaderingen, cen daardoor gevangen gelegd verItand, vondep
hunnen keerkring in eene algemeen doordringende op .
blaring , in vrij ondcrzoek, in wijsgeerig denken . Schoon
is de morgen na den nacht, bet helder, doch niet verblindend licht van den volien dag ; maar hiermede diet
to vreden , flaart men regtlijnig in eene glocijende zon
op ; met bet licht verheft men zich als boven dezwaar .
te ; bet oog, dat nu niets wel meer onderfcheidt, geten
cnkel voorwerp op zichzelf meer regt ziet, wil nu bet
heelal omvatten . Dat heelal is nu bewerktuigd, is nu
levend, is nu bezield . De deelen hebben voor eenen
korteren of langeren tijd meer of minder van dat albeelleven, van die algemeene ziel ; bij den dood geeft de
paddefloel en de mensch bet zijne weer aan bet alge .
1nneerie terug, en de herfenen van eene s A P P H o zijn
weldra de bef1aandeelen van eerie raaf, die nu daardoot
vverfchrikkcIijk krast, gelijk de eerfle goddelijk zong .
I:?o polar :zeert mcn, niet flechts zuurllof en water .
jug, fret ilechts licit en zwaarte, niet flechts plant
ell
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en dier, neen ook den Schepper en bet fchepfel, bet
flof en den geest, die bet bezielt ; verbindt den laatfien aan bet alheelleven, en doet alzoo denzelven deelen in den flrijd der aantrekkende en terugftootende
krachten, waarbij alle zelfflandigheid individueel voor
zich, zijnde en blijvende, ophoudt . -- Tot welk een
uiterfte fchommelt alzoo de flinger, hoe wijkt men dus
van den evenaar of tot de koude, verharde, bevrozene
aspunten, alwaar, de liefde blinde drift , de vriendfchap
belang, de onfterfelijkheid een optreden onder andere
gedaante, bet wederzieD een berfenfchim wordende,
geen God, godsdienst, zedelijkheid, deugd, liefde,
vriendfchap, onfterfelijkheid eene verkwikkende, koester-ende warmte aan bet hart kunnen fchenken in deure
des lijdens, geene rust in de ure des doods, geene overwinning in de ure des ftriids . Maar o Natuur ! gij ook
treedt met uwen keerkring op, en -- de hood leert bidden!"

Wij hebben nog geene enkele aanmerking gemaakt .
Maar , boor eens ! zouden alle de leden van Groningens Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen dezen brok volkomen gevat hebben ? ?
Wij laten den Heer K I s T volgen , onidat zEjn werk
zich aan dat des Heeren U I L ICE N s , inzonderheid bet
m iddelfte ftuk, gevoegelijkst aanfluit . VAN B R A A M,
fchoon geen Geleerde van beroep, echter door geleerdheid bewonderenswaardig, en to gelijk door het edele v'an
-ijn hart algemeen nuttig . Dit is bet nader bepaalde

thema, dat zich de Redenaar voorltelt to behandelen,
en hetwelk hij inderdaad ten uiterfte geregeld en gepast
behandelt . De wijze, op welke hij, jnzonderheid, tot
zijn tweede deel kotnt, om, namelijk, na 's mans zonderlinge bekwaamheden ontvouwd to hebben, door de
vraag : hoe kwam hij, Been Geleerde zijnde, aan zoo
vele geleerdheid? tot antwoord, zijne afkotnst en levensloop kortelijk to verhalen , is verrasfencl . Op zichZeive is antlers (lit gedeelte voor hen, die den cnan niet
;d min hclangrijl ; ; geliik
;
hcrfoonli`h gekend l.ebbcn, alV V 5
bet
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bet ook nu nog, uit hoofde van eene uitvoerigheid, bij
bet uitfpreken ligtelijk verlangd, onze aandacht niet zoo
zeer boeide als de fchets zelve van 's mans geest . Deze is, inderdaad ; allerbelangrijkst .
Zij plaatst VAN
s It A A M onder de zonderling[le voorbeelden van alomvattendheid . Oude en nieuwe letterkunde , natuurkundige en andere wetenfchappen, wijsgeerte en godsdienst ,
dicht . en fchilderkunst, alles was zijne gading, hetzij
als beoefenaar, of kenner en liefhebber. En dit flaat
bier op zulken bedaarden en helderen, overtuigenden
toon,-dat men, zonder aan winderige opvijzeling van
den lofredenaarsflijl to denken , alles letterlijk gelooft en
gevoelt. Dit is, naar onze meening, geen geringe ]of,
aan eenen Schrijver toegekend ; maar nu moeten wij er
ook bijvoegen, dat bet derde en laatfte deel, waarin de
eigenfchappen van 's mans hart enz . worden verkon .
digd, ons , wat den vorm betreft , niet zoo wdl heeft
behaagd. Dit as al to bedaard, al to leerredeachtig,
door de aanwijzing van deugd voor deugd, telkens door
eene curfieve letter, ale een nieuw afdeelingje, aangewezen . De lofrede mag op bet einde vrijeliik klimmen ,
zoo h oog. d e prozaftijl flechts toelaat . En de geestdrift
fpreekt niet zoo afgemeten . De Heer K I S T zal dit ,
hopen wij, toeftemmen, en ons de aanmerking te minder kwalijk afnemen, daar wij elke kleine verkeerdheid
van zulke fchitterende voorbeelden, tot waarfchuwing
voor anderen, meenen to moeten aanwijzen . Het wdl
en duidelijk onderfcheiden is zeker eene gewigtige
zaak ; en er wordt door mannen van eenig genie ontwij.
felbaar meer door overmaat dan door gebrek aan drift
gezondigd . Doch, alles heeft zijne grenzen . Voor bet
overige belet dit niet, dat wij den edelen V A N B R A A M
in alle zijne beminnelijkheid leeren kennen, en bet
boekje van K I S T in onze beeldengalerij van voortreffelijke nienfchen volgaarne plaatfen .
Achteraan volgen aanteekeningen, die bet geftelde
nog nader haven, inzonderbeid met proeven van 's
inane dichtgeest enz .
OM
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Om ook bier geene proef to misfen, geven wi eels
deel der inleiding :
„ Neen! M . W .! aandoenlijk mag ons de plegtigheid
van dit uur zijn, Inaar onaangenaam gevoel zal zij ons
niet verwekken . Is bet niet de aard der droefheid over
eenen geliefden dooden , dat zij gaarn aan hem denkt,
gaarn zich hem, zoo geheel als hij was, en gewoon
was to handelen, vertegenwoordigt , en alles welkonz
acht, wat de levendige voorflelling van hem bij haar
bevorderen kan ? Hoe gaarn vertoeft de weenende echt .
genoot op bet graf van zijne gade! Hoe goed is bet
hem, hare brieven to lecen., bare kle1nooden to aanfchouwen, in bet vertrek peinzend neder to zitten, waar zij
bij voorkeur meest vertoefde, en dan, haar zich, zoo
helder mogelijk, zoo als zij bezig was, zoo als zij
fprak en handelde , voor to ftellen ! - Dan mag hij
menigmaal uitbartlen in tranen, maar in dit weenett
zelve vindt hij verzachting voor zijne droefheid . -Welk een wellust is bet voor den treurenden minnaar,
op de beeldtenis zijner geliefde to ilaren-, welke de
dood hem ontrukte ! --Ja, wij fpreken alien gaarn van
onze dierbare - afgeflorvenen . Wij trachten hen ons zoo
nabij to brengen , als ons doenlijk is, en hen daardoor
als nit den dood in bet leven terug to roepen . Voor.
al, als wij hunnen lof hooren vermelden," enz,
De Redevoering van den Heer S C H It ANT be(luite
dit overzigt . Want, bewonderden wij zoo veel voortreffelijks in zoo vele mannen, hij geeft er grootelijks
reden van, door bet voortreffelijke van de taal zelve,
waarin zij fpraken . Zijn fluk vervalt van zelve in twee
hoofddeelen, den aard en den inhoud . Her eerfte is ha
meest wijsgeerige, moeijelijke, vernuft en fchranderheid vorderende, maar tevens hetgeen de meeste vol.
doening belooft . Wij hebben bet met uitflekend genoegen gelezen . De waarde der menfchelijke taal in bet
algemeen, met de onderfcheidene uitmuntende hoeda
nigheden,, voor welke zij vatbaar is, de uitnemendheid
der Nederlandfche in bet bijzonder, om bare grijze oudhew,
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heid, als een tak van den edelen Duitfchen ffam, om
hare deftigheid, zonder plompe ruwheid of onbevallige
itijfheid, om hare naauwkeurigheid, even als de vordge
cigenfchap inftemrnende met bet volkskarakter, om bet
ftandvastig plaatfen van de klem, waar de aard der zake die vordert, om haren rijkdom, om haar vermogen
van afleiding uit eigene bronnen , worden door den Spreker achtervolgens befchouwd, ontwikkeld, verdedigd,
en als op eene rij geplaatst, tot voldinging van ziju
pleit . In bet laatfte deel, daarentegen, fpreidt hij eene
uitgebreide kennis aan onze vroegere en latere letterhelden ten Loon . En, zoo nmcn at mogt meenen, dat
hij met de opfomming der nog levenden ligt een weinig
fpaarzamer had kunnen zijn, of dat de keus en plaatfing bier en daar anders kon gewenscht worden, zoo
nerve men in aanrnerking, waar hij fprak, da.ar naaelijk, waar bet bewijs, dat wij in alle vakken mannen
van naam kunnen aantoonen, reeds eene gunftige verwondering moest opwekken . Meer, echter, dan dit
altes, zou bet eigen voorbeeld van S C H R A N T hebben
moeten afdoen, om zijne toehoorders to overtuigen van
de voortreffelijkheid der, wel befchaal'de, Nederlandfche tale, indien niet bet vooroordeel en de ongewoonheid aan de Holland1che.,
uitfpraak, to dezen opzigte,
waarfchijnlijk, groote beletfelen hadden in den weg geworpen . De geheele houding en gang der Redevoering
is fraai, inleiding en aanwending , met de toefpraak aan
beftuurders, ambtgenooten, leerlingen, zoo wcl gekozen als fiksch uitgevoerd, in ecnen krachtigen en bevalligen 'fijl .
Ziehier bet bewijs ! Ex ungue leoncm .
- „ Ja, zij (de edele geestdrift voor de vruchten
van eigen nijverheid) toont bet genoeg, dat gij van bet
voorbeeld uwer vaderen niet ontaard zijt, dat gij gevoel van eigen waarde bezit, dat gij den naam van een
vrij en zelfftandig yolk met regt meogt dragen . En de
taal alleen zoude cene uitzondering maken ? Zij, dat
hostbaar crfgoed der vaderen, zoude der minacliting
w or-
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worden prijs gegeven f Zij zoude zich nog langer in de
fchamele hutten verfchuilen, e i aan eene meer opgeproukte mededingfter hare regten afltaan moeten? Hoe
bevinde ik mij dan niet op then beroemden en der kunil:en gewijden bodem, alwaar de eerfte opbouwers onzer
moedertaae woonden ? Moet ik uwen VAN M A E RLANT, VAN HELD, HOUWAERT, moet ik uwe
S A P P H O de zoetvloeijende ANNA B IJ N S, moet ik
uwen VAN MARNIX, HARDUIN, PLANTIJN,
vooral uwen I{ I L I A A N laten optreden
? Maar
peen ! gij behoeft deze herinnering niet . Gij kent de
gee 1rift uwer vaderen voor hunne taal, en wilt ook
PIM voor hen niet wijken . Bedrieg ik mij niet, de
tij^s daar, dat gij elkanderen toeroept : last ons in al1e,% Nederlanders zijn ; dat wij onze moedertaal aanIdWeken ! Weg met bet vreemde, wanneer bet aan het
eigene afbreuk doet ! Weg met alles , wat ons als yolk
zou kunnen onteeren ! "
Men zegt, dat de femme nog is die des roependen
in de woestijnc . Doch, men geve den moed niet op .
De tijd zal de waarheid aan den dag brengen en het
fchoone doen Izennen. Blijft er een algemeen Nederlandsch rijk beftaan, dan zal er eindelijk ook eene algemeene Nederlandfche tale zijn .
Gods weldadige Voorzienigheid, blijkbaar in de inflandhouding der zaligmakende Leer, historisch beirezen
in de Lotgevallen der Kerk in het algemeen, en der
Lutherfiche in het bijzonder. Te ifmflerdana, bij
W. van Wet . isis. In gr . Svo . XVI en 3<)i BI.
f 3- : - :

D e kleine gefchriften, die van tijd tot

tijd uit den
van bet I1erfleld-Ltithe rsch Kerkgenootfchap
zijn voortgekomen, konden de optnerking van een befchaafd godsdienfli g publiek dth rom niet verdienen,
dewijl zij onwiikenhaar den geest der hatelijkheid tcgc'n
boezem
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gen de Moederkerk droegen, bet oogmerk*erraadden,
hare Gemeenten tegen derzelver Leeraren op to ruijen,
en verdeeldheid to zaaijen . Het onderhavige werk, ter
gedachtenis voor de. Herilelde Lutherfche Gemeente to
,.mfterdam , ter gelegenheid van bet derde Eeuwfeest der
IBcrvorming, uitgegeven, is in meer befcheiden toon
ge£chreven, (de Schrijver heeft noodig geoordeeld to
zeggen, dat geen Predikant in hetzelve lets bijgedra,gen of er jets in veranderd heeft) en daarom oordeelden wij ons geregtigd, ja verpligt, bet in ons Tijd •
ichrift aan to kondigen .
De Schrijver zendt ter inleidinge drie flellinge
af : I 0 . Ten allen t jde, aan alle plaat/en, en bAMW
veranderingen, is bet gezegend vrouwezaad, jE X u s
C H R I S T U S, aan de menschheid beloofd . 2° . Deze i •
veranderlijke grond van de orde des heils enz . i s temW len tijde door de vijanden van God en der menfchelijke
gelukzaligheid beftreden geworden . 3° . Het Opperwezen
heeft, telkens wanneer de pogingen ter verduistering to
hemeltergend werden, door bijzondere tusfchenkomst,,
middelbaar of onmiddelbaar, de groote grondwaarheid,
tot herflef van bet zondig menschdom, krachtig her .
laeld,bevestigd en voortgeplanc .-De ontwikkelingdezer drie flellingen loopt tot op de Hervorming . Hct
eerfle Hoofdftuk des eigenlijken werks fchetst den ftaat
des Christendom , in de onderfcheidene landen van Eu .
ropa, v66r de Hervorming ; bet tweede, de verdere
lotgevallen der Kerk, federt bet begin der Hervorming ;
bet derde, de gefchiedenis van bet ontftaan der Herflelde Lutherfche Gemeente to Amflerdam . Uit de voor.
rede blijkt genoegzaam, dat de vermelding van deze
laatfte eigenlijk bet voorname doel des werks is ; en wij
bekennen, niet in to zien, waarom de geheele gefchiedenis der Kerk, van den paradijstijd af, moest worden
omgehaald, om ten laatfte op de gefchiedenis der Herflelde Gemeente to komen . lmmers is de gefchiedenis
des 13ijbels en der klervarwiug zoo veelvuldig bewerkt,
du
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dat deze kerkelijke gefchiedenis wel gemist had kunnen
worden .
De Schrijver zegt, geen man to zijn, wiens loopbaan
voornamelijk in bet wetenfchappelijke gelegen is . Maar
dan (hij duide het ons niet ten kwade) moest hij het
fchrijven van pen historisch werk van zulken omvang
ook nalaten : want de Historiefchrijver behoort wel de.
gelijk Geleerde to zijn, en wat meer to verftaan dan of
to fchrijven, en uit onderfcheidene ftukken een werk
aaneen to hechten . En veel meer (dit gevoelt men
duidelijk aan den geheelen fliji des werks) heeft onze
Schrijver niet gedaan . Namen en daadzaken worden,ook
hier en daar Vrij fautief opgegeven ; de eerften al to
veelvuldig verminkt, dan dat wij elke verminking drtikfout zouden durven noemen, (naar den ouden flljl, leze» wij hier altijd Kantelberg, in plaats van Canterbury) en de laatften vaak zoo ftrijdig met de algemeenst
bek nde getuigenisfen der gefchied nis, dat bet genoegm
zaam blijkt, alter zij onoardeell;undig overgenomen, of
hier en daar met eenige partijdigheid gefteld . Zoo le"
zen wij aangaande de welbekende Ligue in Frankrijk, bl r
147, dat deze verbindtenis door de Prinfen vandeabloc.
de tegen (I) de G U I Z E S gefloten , en naar de plaats ,
waar dit gefchiedde, die van Ligue (I) of van 4mbroife werd genaamd . - Verder lezen wij, bl . 226,
227 , dat L o D E W Ij K XIV zich door twee van zijne
voornaamfle laatsdienaren , L E T ALL I E R en deszelfs
zoon L 0 U v R I s , tot de herroeping van bet Edict van
Nantes hebbe laten bewegen . Deze perfonen zijn niet
bekend ; maar hoogstwaarfchijnlijk heeft de Schrijver
bedoeld L E TELL I R R en L o U V o I S ; en wij moeten
hem herinneren, dat de eerfte Jezuit, biechtvader des
Konings , en geen ftaatsdienaar was ; echter nag niet
ten tijde van de herroeping van bet Edict van Nantes
1685, maar eerst 1709 . Verder merken wij aan, dat de
Jezuiten niet huwden, en this niet maar zoo openlijk
zonen hadden ; de ftaatsdienaar L 0 u v o I s oot: riot als
zoos van L E TEL L I E R bekend fl'aat . -- El . 250, 2cfl
en
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an 263 . wordt AR RI I N I u s op de lijst der ketters naast
A R i u s en s o C I N U S geplaatst . Een Schrijver, die
eene kerkelijke gefrhiedenis uitgeeft, behoort toch eenen
ARM I N J U S , en de ftellingen , waarom hij veroordeeld
werd, beter to kennen, als wanneer hij zoude weten,
dat deze 5 ftellingen joist overeenkomflig met do leer der
Lutherfche Kerke zijn .
Lezen wij, bl . 356, van dit werk, bij eenen Gereformeerden Boekhandelaar gedrukt, dat ook velen uit
bet Hervormd Kerkgenootfchap zich over het tot stand
komen der Herltelde Lutherfche Gemeente verblijdden ;
en bl . 360, dat bijzonder de Hervormden door milde
giften de affcheuring begunftigden ; wij zouden daarin
fchier bevestigd vinden, wat het gerucht ten tijde der
afzondering zeide, dat in de fcheuring van bet Luthersch Kerkgenootfchap de Hervormden grootel ks
hadden medegewerkt. Ook wordt ons nu eenigzinsverklaarbaar, waarom de Schrijver overal de Hervormden
fchijnt to ontzien ; b. v. ons in °t geheel niets verhaalt
van de wijze, waarop, en de redenen, waarom de Remonftranten op de Synode to Dordrecht veroordeeld
werden, maar, gelijk wij reeds aanmerkten, ARnIIrJ i u s kort of onder de ketters rekent . Eindelijk words
het-begrijpelijk, hoe de Herftelde Lutherfche Gemeente
hare toekomftige Leeraars bij eenen Hervormden Hoogleeraar konden laten fluderen (zie bl . 378), waarin
toch eene wezenlijke onbeftaanbaarheid ligt : want hoe
lean zij vorderen, dat-van bet opdringen kan de vrage
niet eens zijn - een Hervormd Hoogleeraar fchriftuurplaatfen, waarop beide partijen voortijds in gefchillen
hunne meeningen bouwden, (en de Herftelden toch wil .
len van hunne oude kerkelijke meeningen tittel noch iota
laten varen) nu z66 aan deze leerlingen verklaren zoude, dat het oud-Luthersch gevoelen daardoor geftaafd
wierd, en het Hervormde achter de bank geraakte? Of
hoorden dan die fludenten over zulke plaatfen bijzonder
collegie van Leeraren hunrler kerl:e, alzoo dat zij van
den Hervormden Hoo;leeraar alles mo ;ten aannetnen,
be-
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behalve de uitlegging van fchriftplaatfen, die in gefchillen moesten dienen ? Of werden die f echts flilzwijgend voorbijgegaan ? Maar welken fchriftuurlijken grond
verkregen dan de ftudenten voor ftellingen , die zij toch
naderhand als waarheid moesten prediken ? - Neen ! een
Kerkgenootfchap , 't geen z66 op zljn ftuk blijft ftaan als
bet Herfteld-Lutherfcbe, fpreekt zichzelve regtftreeks
tegen, wanneer bet zijne ftudenten bij Hoogleeraars in
de Godgeleerdheid van een ander Kerkgenootfchap zendt.
Maar nu in 't algemeen, wat beoogt bet HerfteldLuthersch Kerkgenootfchap met deze opgave der uiterfte bijzonderheden van deszelfs gefchiedenis na 25jaren
beftaans,waaraan eigenlijk bet publiek weinig meer gelegen lags ? Blaam van zich of to keeren i en zich to
regtvaardigen over deszelfs afzondering van de Moederkerk? Maar dit heeft bet ganfchelijk niet noodig . Het
publiek matigt zich geene beflisfing tusfchen beide partijen aan ; en, door dit gefchrift als 't ware om goedkeuring der afzondering door de Herfteld-Lutherfche
Kerk aangezocht , antwoordt bet alz.oo : Aan de vruchten kent men den boom, aan de daden den mensch en
den geest eener maatfchappij . Welke ook de ftellingen
zijn mogen, waarvoor gij welmeenend ijvert, uwe bij .
zondere overtuiging heeft niemand to beoordeelen ; als
overtuiging moet men ze eerbiedigen . Maar of 't nu de
heiligheid dezer overtuiging is , dan of bet bijoogmerken zijn, die u bezielen, moet ult uwe vruchten bliiken . Houdt gij u vreedzaam , en Bunt eenen iegeliik
bet zijne, zonder u in to laten :op twistflokerij in e eni.g e andere Kerk ; wordt niemand der genen, van wier
gemeenfchap gij u hebt afgezonderd , door u gelasterd
draagt gij de genen, di ; van uwe flellingen bier en daar
afweken., (terwijl zij immers buiten uwe gemeenfchap
zijn, en dus u niet in den weg flaan) in liefde, en
laat bet oordeel aan God over, dan is uwe zake rein .
Wanneer de dienaren uws geloofs , die de Moederkerk
verlaten hebben om tot u to komen , bij then overgang
niet gevraagd hebben : wat zal o.ns dan geworden 0
i OEFBESCII . Iia'I3 . NO . 15 .
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noch, betacell zlj aan bezoldigTg bij ti to wachteri hadvergeleken
'
met #letgee#i zij vetlieten, ffoch daar-

den,

omtrent ooit cene voorwaarde vastilelden, of voor hunnen overgang verontfchuldiging noodig keurden ; wanneer zij zielt nosh fc'helden noch 1astert,'n veroorloven,
en hunne en uwe overtu5ging in liefde op uwen lkanfel
verkondrgen, zonder and'eren to veroordeelen, zoi'tder
protelpten to willen maken, of elders fcheuring kan ve
rigten, clan zjin to eeriijke mannen, wien hunne en
uwe overtuiging heilig is, en die alleen deze vooiitaan,
zonder anderen to willen deren . Vond van dit wiles het
tegendeel plaats ,- betgeeli gij nu zelve inoet beoordeelen - dan zoude uw werk niet nit God, dirty Zouden uwe Predikers geene dienaren van Christ4e A}u,
Daar de Herfleld . Lutherfehe Kerk, in ket goUthrik,
dat wij zoo even aankondigden, zich eenmasl voor den
regterlloel van ten godsdiettftig publiek getleld
ft,
vergunne zlj on .- n-og deze aanmerldng : In eenen tijd,
waarin ieder Kerkgenootfchap , dat vaste puriten van
beftiileniis had, zonder uttzondering, fpiekefid of tlilzwiigend, erkent, dat ilj-, uit velerlei -oogpunten be"fchouwd, niet meer dde zijn kunnen, waarioe de geest
Van vroegere eeuwen ze maakte ; waarin de Doogsgezinle het niet meer ftrijdig met liet Christendom boi'dedt, wapenen to voeren voor fret vaderland, -of eFn
Overhe'i6a'mbt to bekteeden ; waarin de fetvormde niet
meer-predikt •, dat Christus alleen vtibr de'kt#tverkorenen
geftorven is-,,, -*114e #ietfteld -'Lutherfche -K€iik axle-en
legen den- geest des tI& zieb verzetten i off filet bet
ininife 'irr hare geloo1 belijdenisfen verzac1iteli 1 Zal~ttj
dit lttxnhen v"houden -- zij, die reeds hare lfiwpeke'l d .
gen door Hooglee'raren b4iiren haar 1erkge otfchap
laat onderwijzen ? Zulferr in 't vervoig hare aa4*otnei-de Leeraren rich in dezen dwanrg kunnen fehilekei ?
Zullen iij, die eenenngoedei3 kop hebbeti, zonnder Uiiichelarij dat k nnen? en zij, wier hoofd en hart beide
welgeplaatst zijn ; dat ,illcn?
De beantwourding dezer vragen zij aan den tijd overge-
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gelaten . De geeotdes befthaafd-gods dienftigen publieks,
door dit gefchrift opgeroepen, eindigt zijne rede alzoo
Welken naarn gij , als Kerkgenootfchap , ook moogt
dra ;en , behoudt den Bijbel , als bet Palladium det
Mens,chheid ;marveodltnrpie,omafwjg
king van Formulieren,door menfchen opgetleld . %Veest
niet lie€deloes . 0-ordeelt niet . B-edenkt i dat de vreedzaanen zalig, tnaar de twistftokers dienaren van bet rijk
der du;steriiis zijn . God is regtvaardig, en eenwaal
zal al bet verborgene openbaar word-en !
Karakteristiek y naar ons inzieen , is de opgaaf v-an een
der puntten van bezwaar, tegen de Leeraren der W oederkerk ingebragt, bl. 349. „Men durft, met flechts
„ de higebatueiijke werkingen ekes Duivels , ten tijde van
„ 's -leilands omwandeling op aarde, near ook de ze„ delivjke werkingen van de helfche geesten op de bar„ tender menfchen, ronduit loochenen ."

Yaderiijke belanglemng in hot heil van zijne geliefde
Dochter, inhoudende den eenigen weg ten leven, reeds
in het Paradijs verkondigt, door de Oar-tsvaderen
&e)oofd, door de Profeten voorzegd, en door den
Heere

.7ezus Christus in zijne Genoegdoening ver .

vuld.

ills de zekerfle hoop op de toekomst . Door

n.

H . ADEL . Te Amflerdam, bij G .
In gr . Svo . VIII en 152 B7, f : - iS -

S

van Dijk . iSi8 :

chipper ADEL, cen bejaard man, draagt dit zijn
boekje op aan haar, ten wier dientle hij't gefchreven
heeft , -- zijne geliefde dochter, A L-t D A A D E L ,. een
ongelukkig meisje van flechts tien jaren, hetwelk, in
eene zware ziekte, bet gehoor geheel, en bet gezigt
gedeeltelijk, verloten heeft . Voor alle mondelijk on .
derwijs this onvatbaar, was voor haar een fchriItelijk,
vooral ten aanzien van den Godsdienst,van des te meer
belang . Dit wilde haar de teederhartigevaderzelfgeven,
eu
X x a
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en geeft hij haar bier . Niemand van een gevoelig hart,
die van den aard van dit onderwijs onkundig bleef, konde hem deswege goedkeuring en achting weigeren . Maar
waarom geeft hij nu dit zijn opitel openlijk in 't licht?
Zekerlijk omdat hij aan hetzelve verdienften toefchrijft,
en denkt, dat bet ook voor anderen, tot aanwijzing
van den eenigen weg ten leven, van meerderen dienst
kan zijn, dan een ander van die menigvuldige leerboeken, welke wij daartoe bezitten . In zoo ver nu moet
men zoo wel met den vader, als met bet kind, medelijden hebben, en de uitgaaf van dit boeksken voor een
nieuw bewijs nemen van de waarheid, welke men elken dag gefiaafd kan .-zien, dat, ook in de bekrompenIle herfenen, de uitgebreidfte denkbeelden van eigene
bekwaamheden kunnen huisvesten . - Het opftel is beneden alle kritiek . Wij beklagen bet meisje, dat bet
(wie weet, met hoe vele moeitel) lezen moet : wij hebben dit niet verder kunnen doen, dan volftrekt noodig
was, om er een algemeen oordeel over to kunnen ffrijken . ZVij beklagen h-et nog meer, zoo bet aan 't geen
vader bier zegt, over bet geheel, zijn zegel kan hechten ; en allermeest, zoo bet, in 't vervolg, van gelegenheid tot verlichter godsdienf'ig onderwijs verffoken
blyft .
Militaire Hygiene, of Aaadgevingen, betrefende de
middelen om de gezondheid der Troepen to bewaren .
Door J . ROM . LOUIS KERKHOFFS, Med. Dr.,
Ojicier van Gezondheid der eerfle Klasfe, enz . Uit
bet Fransch vertaald, door r . J . M E E S T E R S M IL Iu s , Med. Dr. en Officier van Gezondheid der
tweede Klasfe . Te Zutphen, bij H. C . A .
i8I8 . In gr . 8vo . VI en 197 Bl. f 1- 16

D

Thieme .

it werk, door eeu' man, in de krijgskundige geneeskunde zeer ervaren, en daarenboven met vele, bij
zlj-
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zijne ambtsbroeders (althans in onzen dienst) dikwijls
ongewone, kundigheden toegerust, verdient even zeer
in de handen der geneeskundigen als in die der krijgMieden to wezen . De raadgevingen, die hetzelve bevat,
zijn uit de ondervinding geput, worden door eene bon .
dige redenering aangedrongen, en in een' duidelijken
flljl voorgedragen . Den kundigen geneesheer zullen zij
wel weinig leeren, maar den min kundigen, daarentegen, tot een' veiligen leiddraad verftrekken . Het work
is in zeven afdeelingen verdeeld, loopende over den invloed der dampkringslucht, over then van bet voedfel,
van de beweging en rust, zoo wel in 't algemeen, als
bijzonder wat waken en flapen aangaat ; van de kleeding, van de zeden en kriigstucht, van de zielsaandoeningen , en van de zindelijkheid . De grondflellingen
wijken weinig van de thans vrij algemeen aangenomene
af ; alleenlijk houdt de fchrijver zich cen weinig ftreng
aan de leer van B it o w r . Het is er verre af, dat wij
die leer geheel zouden wraken, of in haar de verdienfle
miskennen, van in de geneeskundige praktijk eenige weldadige verandering to hebben to weeg gebragt. Maar,
i,ndien de fchrijver met de werken van H U F E L A N D,
RICHTER, H E c K E R en anderen een weinig Ineer
vertrouwd was , zoude hij gewis de onvolledigheid van
B R o w N's grondflellingen beter hebben ingezien, en
niet b . v . beweerd, (bl . 14) dat de koude, door hare
onmiddellijk verzwakkende kracht, het ligehaam gevoeliger maakt voor de warmte ; dat eene vochtige warm-

te, om eene dergelijke reden, zoo nadeelig is (bl . 34) ;
dat flhenifche en ontf1ekingfziekte hetzelfde is (bl . II6) ;
dat de flaap onmiddellijk verzwakt (bl . 133) en zoo op
meer plaatfen ; want het geheele werkje is in den geest
van B R o w N gefleld .
Aan eenige ftellingen van den fchrijver zouden wij
ook, zonder verder bewijs, niet gaarne geloof hechten ; b . v . dat , in onbewoonde en plantenrijke ftreken,
de zuurftof in den dampkring tot o, 29 . klimt, bl .
Io ;dat ex bij de uitademing wateritol in den dampl :ring
Y ;
lw:n t ,
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komt, bl . 45. B1 . 46 worden de ouden, ten ereregte,
gelaakt , wegens bet ontfleken van vuren bij befmette.
like ziekten, waardoor de dampkring, zoo als de on .
dervinding geleerd heeft, wel degelijk gezuiverd words,
De vertaling is, over bet algemeen , ylocijend en zui.
ver ; bergflof, voor deffdof, en eenige andere naisvattingen, daargelaten,
De aanmerkingen des vertalers
dienen ook dikwijls ter verklaring of wijziging van des
fchrijvers ftellingen, en vele zijn voor min kundigen,
vooral voor leeken in de ltunst, zeer voldoende . Overbodig is echter de noot , bl . ig, om 's vertalers verle .
genheid aangaande een Nc rduitsch woord voor incita.
Lion to kennen to geven. Het gebruik heeft daartoe,
finds lang, hot woord opwekking(Erregung) volkomen
gewettigd .

.erigt, betrekkelijk de febris inflammatoria typhoides,
welke in de provincie Costvlaanderen heersch-t j door
den Bidder x r. ,u Y s K Z I'T S .
Uit hek Tirarltch ver R
taald, door

N . C . M E P P E IX .

R . J . Berntrop . iSi8.

Te Amjderdam , bij

In gr . 8vo .

3,1

X . f :-8 . :

D

it berigt fchijnt vooral to moeten tlrekken ., otn den
ontftekingachtigen aard dezer ziekte, en de waarde der
ontftekingwerende geneeswijze in dezelve, to leeren
kennen . De fchrijver vergelijkt dezelve met de febrit
inflammatoria putrida van s T o L L , ( Rqt . med. t . III.
p . 104 fq .) waarbij echter vele veri'chijnfelen zeer ver .

fchillen ; de neusbloeding bragt geene verligting toe,
bet bloed had beftendig eene ontftekiugskorst, de pis
was donkerder van kletir, dan gewoonlijk ; in ddn woord,
alles toonde een meer bepaald ontftekingachtig karakrer
aan . Daarentegen komt deze ziekte meer overeen met
den, in de Iaatfte jai-en, zoo dikwijls waargenomenetn
en befchrevenen befmettoljken typhus, en bet berip
van den ervaren K L u v s K F. N S is eene nieuwe en be.
Lang .
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langrijke bi .idrage tot de, tang veronachtzaamde, maar
nu wederom seer erkende, waarheid, dat vole koortsziekten, waarbij de krachten fpoedig wegzinken, oorfpronkelijk ontftekingachtig van aard zijn en de fterkfte
ontflekingwerende behandeling vorderen, waarvan de
fchrijver dan ook de uitmuntendfle gevolgen zag . Hij
ontkent echter niet, dat er, in 't vervolg, eene werkelijke uitputting van krachten kan plaats hebben,welke opwekkende en verfterkende middelen vordert .
Ter matiging van de zuclit tot bloedlaten, welke bet
lezen van dit werkje, bij velen, vooral min nadenkenden, natutrrlijk moet opwekken , prijzen wij, bij deszelfs
lezing , de vergelijking aan van H U F It L A N D 'S verbandeling o'er de Oorlogspest, vertaald door Prof. VAN
DER BR1;GGEN, Amft. 1814 .
Over de bevoegdheid der Markgenootfchappen , em de Markgrouden door affluiting to bevrijden van het weiden van Fee
uit de aangrenaesde E..urfehappen, overeeukemflig de thans
beflaande Wetten ; met eene beoordeeling dier IFetten , naar de
beginfelen van het algemeene Regt, de Romeinfehe en oude
Faderlhnrlfche [Fetten . Door Mr. c . e . VAN E N S CH UT,
jloogleeraar in de Regtsgeleerdheid to Groningen . Te Gro .
vingen, bij W . van Boekeren . 18i8 . In gr . 8vo . FII en
i2a Bl.f I-2

ij baasten ons, oin onze Lezers bekend to maken met dit
werk van den zees verdienllelijken Groningfchen I -loogleeraar,
VAN E N s C x v T ; een werk , dat zich en door bet gewigt der iloffe, en door de wijze van behandeling, en door de rijkc en
welgepaste nanhalingen van andere Schrijvers, die over betzelfde onderwerp gefchreven hebben, loffelijk ouderfcheidr .
Het hoofddoel van den geleerden Schrijver is, aan to too .
nen, dat de artikelen 647 en 648 van bet Franfche, bij ons
nog (*) geldende, Burgerlijke Wetboek groote voordeelen
voor
( ) ]a, nog, nadat wij reeds meer dan vijf jaren weder
eene Natie zijn geweesc, is dat Franfche Wetboek bij ons
X x 4
v2n
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voor den Iandbouw opleveren, en dat bet wenfchelijk zoude
zijn, dat dezelfde of dergelijke bepalingen mede in ons aan .
ftaande Wetboek molten voorkomen .
Ter inleidinge geeft de Aucheur eene korte algemeene
fchets van de inrigting der Mark genootfchappen, welke in
fommige oorden van ons vaderland beftaan . Hij doer zien,
dat de pogingen , ter bevordering van de affchaffing dier gemeenfchappen, zijn goed to keuren, zoo wel ter wegneming
en voorkoming van verderfelijke twistgedingen, welke nood •
zakelijk nit dezelve moeten ontftaan, als ter verbecering en
uitbreiding van landbouw en veeteelt ; geeft heilzame wenken,
dat men, bij de gewenschte verdeeling der marken, niet
flechts naar laodbuishoudkundige grondrtellingen to werk ga,
maar vooral beginfelen van regte in bet oog houde, en
zlch niet later misleiden door den bedriegelijken repel : falus
populi, lex fbprema . Hoogstbelangrijlc is bet verllag, dat de
Beer VAN LN $ Gti UT mededeelt, nopens hetgeen, omtrent
bet affchaffen dezer gemeenfchappeu, in andere landen, op
publiek gezag, in bet werk wordt gefteld . Her voorbeeld
van Engeland is inzonderheid opmerkelijk . En daar is de zaak
nog aan zoo vele belemmeringen en kosten onderworpen, dat
men, bij verfchil tusfchen de belanghebbenaen, eene Parle .
mentsakte tot de affluitiug noodig beeft, welke 300 tot 400
pouden ko4t . Desniettegenaaande werden er, reeds van 16$9
af, jaarlijks meer dan 35 zulke akten uitgegeven . Dit is later zoo zeer toegenomen, dat in i8oo deze akten, of vergunningen tot affluiting, op too gefeld werden ; en men rekent, dat, ouder de regering van den tegenwoordigen Ko .
ring alleen, meer dan bet verbazend getal van een millioen
achtmaal honderdduizelxl RUnlaudfche morgens ingefloten zijn.
In bet gemelde jaar i3oo rekende men de in Engeland alleetl
nnog woest liggende gronden, welke door affchaffing van de
gemeenfchap zeker zouden bebouwd worden, op nog7,800,000
acres, Vroeger rekende YOUNG achc millioenen morgens .
Ge.
van kracht. Wij verlangen, met alle weldenkenden, reikhalzend, dat de tijd eerlang zal aanbreken, waarin wij aan de
wereld zullen kunnen toonen, dat wij ook eigene wetten kuni:en maken , en dezelve niet van onze naburen en Yorige overheerfchers behoeven to leenen .

OVER DE MAREGENOOTSCHAPPEN,

d6g

Gefleld vu, dat, volgens eene gedane opgave, ieder morgen
door elkander zuiver opbrengt 14 Engelfche fchellingen, dan
zou bet nationale inkomen, voor Engeland alleen, daar4oor
jaarlijks met nagenoeg vier en een halve millloen guldens vet .
meerderd worden . Men heeft er, bovendien, door eene ver .
beterde wijze van landbouw, de voorcbrengfelen van de reeds
bebouwde landen zoo zeer vermeerderd en veredeld, dat men
rekent, dat de opkomflen dier goederen, in een' korcen tijd,
verdubbeld ziju . Men meent, verder, dat, door het ter cul .
cure brengen der woestliggende gronden alleen, niec flechts
een groot gedeelte granen zoude kunnen uitggevoerd worden,
maar dat Engeland daardoor zelfs een derde bevolking meet
zou kunnen voeden . Tot welke overwegingen geven deze
daadzaken geen aanleiding voor andere volken van Europa!
welke lesfen, welke wenken worden door dezelve uiet aangeboden nan ons land! en met welk eene gemoedsgefleldheid
moeten onze flaatslieden, onze landhuishoudkundigen, en onze grondbezitcers, de gevolgen van deze werkzaamheden der
Britten befchouweu ! „ Hoe zeer (merkt onze Schrijver to .
regc aan) hoe zeer moec dit wiles niec bijdragen, om de waarde van bet onafhankelijk en alcoos met de tijdsomflandigher
den prijshoudend Pvnda , dot de natie in hear territoir bezit,
ce verhoogen, en den omloop van peaningen to vermeerderen . Deze bron alleen moge, wdl gebruikt, dan ook genoeg .
zaam zijn, om de vrees ce verijdelen en de voorfpeilingen
ce logenflraffen, door, fommigen gedaan omtrent Engelands
naderend bezwijken onder den last van deszelfs fchulden ."
Vervolgens herinnert de Hoogleeraar, wat er, to dezen aan .
zien, in ons land , zoo door bet Gouvernement als bijzondere perfonen, gedaan is . Schoon dic wel niec weinig mag genoemd worden, zoo zijn wij hierin toch, bij vele andere
landen vergeleken, ten achteren . Na hierover zeer belangrijke
opgaven to hebben gedaan, - waarbij dan ook op de uatnur .
lijke en plaatfelijke beletfelen,als daar zijndorheid,enonvruchtbaarheid van bodem, gebrek aan genoegzame mestfloffen,
kostbaarheid van derzelver aanvoer enz . acht wordt gellagen,
(lets, dat door vele ijverige, met de edelfle geestdrifc vervulde, calculateurs wel eens to zeer words verzuimd) treedt de Schrijver nader tot zijn eigenlijk onderwerp . On .
der de groote beletfelen, welke der affluicinge en verdeelinge
der woest liggende gronden en voor verbetering vatbare broekX x 5
lain-

w a . VAN tHidiWUr
Nsrdetrttiwd itijk ztjn,, behooct de gewoonte, dat bet vie VAD
aaapslendd- burest ap eikenders veiden wederkeerig rondzwenf •'t,
ssf ep afkanders grondell uitftrijkt, en op dezelve weidr . ft
eo,1pmg van dene gewoosce words opgegeven . Do Fraafebe weWever was, reeds y6tSr de omwenteling el iirder.
beaus, beducht, ow die beietteien weg to nemen . Zoo entfmd do wet van ag September i7gz, waarin greoteadee s,
ig de begintblen althans,, en war bijzonder her bier beltandeldb ~ondevarerp betreft, gewWgd is een Koninklijk Ediet van
177:, hetwdk, op eijna beurt, niets anders was dan do
weQrlalvolc vast xudere Edicten, van hat jaar x766 of, tea,
bebseve van onderfcheidene provindfn gegeven . Zoo ontlieonden de artikelen 647 en 648 in her Burgerl€jk Wet1Soek,
welke to bet Wetboek Napoleon, ingerigt voor Malland, Met
aiji opgenomen. Na, if bet voorbijgaau, eeo' weak to heblieu gegeven omtrent de nuttigheid van ofzonderlijire wetten,
dbn iandbouw en de veldpotieie betreffende, bepealt de SchriJ4
i+er, den waver gin en omwang der gdlgeWe aetikelen, met
epzigt rot zijn bijeonder onderwerp . De end van dit T&jdfthfift gedeogt slier, den Heat niagetrur op den voet to
Volgen. Her zij geneeg op to mmerken, dat de Hoogieeraar,
rkgenootrchap_
aaar ors inzien, V&dlngend t .ij~- , aac de
pen, 'olgens bet nag 4gerend Euigerlijk Wetboek, bevoegd
2€jn, om de openliggende grouden binnen de Marken of to
Quiten, en daardoor to bevrljden van her weiden van vee, doe
gewoon is op die gronden nit de naburige marken en gemeenten in to frijkee. Nu gaot de Schrijver vender, en on .
derzoekt den gefchiedkundigen oerfprong der gedaehte ge .
*oonte, derzelver waren aard, en de grondhn vats regt en
blllijkheid, waarop de getnelde bepalingen van her Burgerlijit
Wetboek berustetl, Hetgeen men bier vindt omtrent de regts .
gefchiedenis, of de opvol ing der wetten in Frankrijk raken_
de her compascuum dkctu nature, (klairuwengang, paalburenaegt, everal, koppelweide, in her Franfche parcours) zoo
avel met opzigt tot die provincien, waar voorheen her gefehreven of Romeinfche Regt gold, als tot Were, wo2r her
costumier Regt wend gevolgd ; omtrent bet groote verfehil
aangaande her verwerven van erfdiensrbaarbeden, welke bier
door gebruik en bezit , elders niet anders dan door een' uit.
drnkkelijken regtstitel konden verkregen worden ; omtrent her
misbruih, om her vee ook in de bosfcheu to doen weiden,
sent
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een mbbruik, dat dour de ufurpatien van bet leenregt (die
wrange vrucht der niiddeleeuwen) en door de uitbreiding der
heerlijke regten (nog ten huidigen dage, op vele pleatfen, de
tteenen van aani'oot en ergernis) fchijnt toegenomen to On ;
o4atrent de regrsbepalingen ., weike daartegen, lang v66r de
omwenteling, in Frankrijk waren gemaakt, en waardoor de
vaine pature (fioppeiweide) en bet parcours (compaseuur)
werd n afge chafc, al be{londe dez lve o k als e n werk e
liijke dienstbaarheid, (fehoon de Paine pature, wanneer dezelve nit hoofde ran medeirigendotlin werd uitgeoefend, behouden bleef) en omtrent hetgene na de omwenteling op tilt
link is bepaaid geworden - dit alles verdient door Regtskundigen, die deze gewigtige foffe nader willen onderzoeken, bij den Schrijver zelven, die zijn ondemuerp ev prefesfo behandeld heeft , re worden nagelezen. Bijzonder belangrijk komt ons nte&e voor bet onderzoek naar de befaanbaarheid der gezegde ertil€elen 64-7 on 448 met de beginfelen van
bet algemeene Regt, en near de bevoegdheid van den wetgever, om dusdanige bepalingen vast to ilellen . Met eon
doorgaand genoegen lnzen wij her betoog van die beilaanbaerheid, oatleend nit den vermoedelijken oorfproft dlier
Markgenootfchkppen-, am van ism daarult voortgnvloeide
cempasauum ;en vsiJ aiijn bet volkomen met den Schrijver d ear.
i n eens, dat het capirpascuum geene dienstbaarheid kan zijn,
en naauwelijks eeu precarium reeiprecum verdlent genoemii
to worden ; dat, ai ware bet ook eene dienstbaarheid to acirten, den nrig dezelve niet kan worden uitgeoefend, zoodre
men de marken affluit en bebouwt, en dat de bepalintgen,
omtrent gronddienstbaarheden en verjaring in bet Romeiuiblie
Regc voorkomende, geenszins op bet compascuum toepasfelijk zijn . De aannaerklngen van den Heer E N s crtt u T over
de priefcriptie zijn, near onze meening,vooral fraai en fcherpzinnig . Hetgeen, eindelijk, de geleerde Schrijver bijbrengt,
om to toonen, dat bet compascuum ook bij onze otide Va.
derlandfche Regten niet als eene dienstbaarheid, veel minder
als een regt van medeeigendom, is aangemerkt geworden,
fcbijnt ons, voor bet oogmerk, voldoende ; fehoon de Pro.
fesfor hieromtrenc, des twijfelen wij niet, nog vele belangrijke bijdragen had kunnen bekomen .
Voor bet overige zouden wij bet made wenfcheiijk kenren, dat er in ons Burgerlijk Wetboek, waaruaar wij needs
aer.
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verlangend blijven uitzien, op bet Crier behandelde flak dtti .
delijke en beflisfende bepalingen gemaakt wierden, ter voorkoming van twistgedingen en tegenflrijdige vonnisfen ; fchoon
daarvoor bij ons dezelfde noodzakelijkheid nice aanwezig
fchijnt, als wel bevorens in Frankrijk beftond . Immers zege
M A L L E V I L L E, ter plaatfe , door den Heer E N s c H u z zelven aangehaald : „ Cet article (647) abroge les dispofetions de
diverfes coutumes qui ddfendaient d'enclore les heritages, ou
mettaient des reflrictions a cette ,facultd naturelle ."
Daar er
nu bij one dergelijke prohibitive of refitingerende wetten of
costumen niet waren, heefc men het, misfchien, ook niet
noodig gevonden, de meergemelde artikelen in het Wetboek
Napoleon, ingerigt voor hetKoningrijk Holland, to plaatfen. Al
wierden dus onk foorrgelijke hepalingeu, als nu in den Fran .
fchen Codex, ten aanzien van die onderwerp, gevonden worden, niec in ons aanflaande Wetboek opgenomen, het rege,
om de markgronden of to fluiten enz ., zoude even flellig en
zeker zien ; en wij zien niec, welke verlegenheid nit bet gebruikmaken van dat regt (dat altijd beflaan heeft, en q . f. n .
nu reeds zoo lang uicdrukkelijk bij de wet is erkend, en ieder *eogenblik kan worden uitgeoefend) voor fommige ingezetenen zoude knnnen onttaun, vcci ,aiiIer, hoe de verle.
genheid van fommigen bet regt van anderen zon mogen be .
korten . Wij zouden liever in het geheel geene bepaling om .
trent eene natuurlijke bevoegdheid in onze wetten zien, dan
eene refcrictive verordeuing of fchorfing van uicoefening van
regr. Vooral behoorde, naar ons inzien, die fchorfing aau
geene provinciale auccoriteit to worden opgedragen . 1;r zijn
politieke auctoriteiten, die gaarne en altijd naar convenientie,
en der zaken gelegenheid, zquden handelen ; en deze moecen
op regczaken geene influencie exerceren .

N . C . LAMBRECHT$EN, NIEUW •NEDERLAND.
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Kerte Befchrijving van de Ontdekking en der verdere Lotge .
vallen van Mew . Nederland, weleer eene Volkplanting van
het Gemeenebest der Fereenigde Nederlanden in Amerika ;
door Mr . N. C . LAMBRECHTSEN VAN RITTHEM, Rid
der der Orde van den Nederlandfchen Leeuw, Prejident van
bet Zecuwfche Cenootfchap der Wetenfchappen . Te Middelburg, bij S . van Bentbem . i8I8 . In gr. Svo . ioz Bladz.
Met eene Kaart. f i .8- :

De

naam van Mew •Nederland herinnert nog den tegen.
weordigen afffammeling van overoude gellachten met eene
bdete zelfverheffing aan die tijden, wanneer zijne voorvaders,
hun land eenmaal aan de zee bebbende ontworfteld, noch
zorg, noch moefte, noch fchatten fpaarden, om, met hun .
nen over de ganfehe wereld verkregenen roem, den eerlijken
handel naar onbekende zeeen en gewesten over to voeren .
Reeds in de 16de eeuw waren drie vruchtelooze reizen be .
proefd, om eene gemakkelijker vaart naar Indie to openen.
In bet begin der 17de eeuw, en wel in 1609, werd de wakkere HENRY H V D S O N door de Nederl . 0 . 1 . Compagnie
tot dat zelfde einde uitgezonden, en wel bepaaldelijk om
door bet Noorden of Noordoosten den weg naar China to
zoeken . Hij flaagde naar wensch . Eerie aanzienlijke land .
fireek werd door hem ontdekt, en Nieuw-Holland genoemd .
Nog eene voortrefFelijke Baai en eene Rivier, naderhand met
zijnen naam beftempeld, gaven aan deze ontdekking een bij .
zonder gewigt . In de jaren 16ro en 1614 ondernamen eenige
Kooplieden, bij een afzonderlijk oktrooi, vier o nderfcheide.
n e togten derwaarts, met oogmerk om aldaar den handel to
vestigen ; hetgeen ook gelhkte .
Weldra, echter, namen ook de Zweden, zoo bet fchijnt,
in de jaren 1632-1636, Been gering deel aan dezen handel .
Alleen breidde de, in 1621 gevestfgde, Nederlandfche W . I.
Compagnie, zoo door nankoop van aanzienlijke ffreken gronds,
ais door de ffichting van geduchte fferkten, de bezittingen
en den handel meer en meer nit, en wel van A gr . 53 min .
tot over de 42 gr . noorderbreedte, en verzekerde alzoo bet
bezit van Nieuw-Nederland.
Dan,

dc ijverzueht der £ngelfchen, de ontaekkers van Xrr .
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g£n1e, gar weidra aan deze onderneming eene andere v"trding,

llevjg4e kerkelijke twisten bragten aldaar ontzettendo volkci
verhulAngen to weeg. Vele uicgewekenen floegen zich in
4merlka neder, bouwden aldaar eenige dorpen en flerkcen,
en maakten zich de bandelsbetrekkingen met de Plymoutfche
Maattchapiiij , door Koning j e c o a u s T . In 16o6 opgerigt,
zeer ten matte,
deze onderfcheidene varigingen oftftdnden we}dra aanaerkelijcke gefchiflea tusfahen de A,meriknanfehe en Nedera
landfche Volkplantingen, waarbij de Nederla,dei's, gedurende
den oorlog met Spanje, tot vele toegevendheid verpligc werf
den . De hevige cwisten moral, in r,6,,o tot 1656 -over do
grensfcheiding gevoerd , dienden niec wainig, om ,de beftaal
jaioersehheid aan to vuren, cot dat Nleuw-Nu1ealand bij wfy
t1gen koop aan de ftad BmJlerdapn werd af`getlaan . Een;ge au
dere twisten der Zweden met de Volikplanters en NederIzt'
ders over bet regt van bezittiug werdena door s1e wapenen ten
voordeele der laacstgeaoemden beIlechr .
Ongelukkiger, echter waren de oorlQgen tusCehen de Ne=
derlanders en de Engeljchrn in den fare j664, welke Iaacftea
de verovqring door kracht van wapenen beflisten, met dit gevglg, dat de affland van iauw-N~
Ma 667 aan ban
gefchiedde . In den nieuw ;ijtgebarftenon oorlog van 1672
kwam hetzelve wederonm in heuden der Nederlanders ; doch
de ongelukkige toeftand des lands, uic dezen . bloedigen krijg
geboren, had weldra wederom bet ongtwnfUg gevolg, dat her,
zelve,, bij den vrede van 16T4,, aan de Engelfclwn werd over.
geleverd .
Daarna ontftond, in de 18 .de eeuw, do bekeade ftrljd tus .
fehen de Volkplanters en de Engelfchen zelven, tot welks
gunfige beflisfing voor de eerflen de vorming van vier der
voornaamfle Volkplantingen tot flaatkw dige ligchamen, in den
jare 1643, reeds den gxortd gelegd had, en wsaruitj eintlel:ijk, in den jare 09, de onafbanke1ijkheid der vereenigde
lugord -Awerikaanfobe ,Staten, gefp;oten is .
Deze is ,de inhoud van bet plhier aangekon4igde gefcbrift,
welks belangrijkheid zicb, en door bet onderwerp self, en
door deszelfs keurige uiteenzeteing, met aanvoeriug der oorfpronkelijke oorkonden en flellige l?ewijzen, ten fterkfle nanbeveelt . Zeer merkwaerdig is vooral bet Plot, waarbij de
Heer LAMA a E c11TS E N, met bij zoaadere naauwkeurigheid,
bet
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bet betwiste pleit Wegetis bet regt van bezitnemingvan Alseu,..
2Vedevland, op grand -der eerlle outdekking, bevolking en
bouwing, ten voordeele van onzen Nederlandfb:hen Staat vcddingt j met weder(egging der tegenwerpingem , wellte door tae
£egelfchen voor'ltamefijit deartegen zijn gemaekt geworden .-,Eiti* door tten Hear s o v R j d tretlelijk uitgevoerde Kim,
-sordib van RosGEVEEN, 4Pa®NTAN09 ~M AIMO WSMIXTH
.verrvnirrdigd :, met de Hollandfiche benafningan .der laodflmekei,
ttraagt uitnemerid bij Stet bpheldering der gef hiedettis .

Redevoerlng, uitgefpreken bij de Pdegtlge •nGbleoting sin he
kery?,elde 1'raalgrrat' der Luite trnt-ddmiralea van Zeela>kd.,
Me Gebrdedel-s )AN en c oait Nt-L3 s E v E a T S i:-W, ua sale
Nterl4e Kerk -re Mirtdelbarg, ep deer i9den •van Len#maamt
I 1 i 8, !door J . D E it A N 1 E R, PHIL . E ., Lector in Qe Wis
Natuur. en SterrEJteunde, ens. Te kiaZiMburg, bij " .$ . vaaa
l3enthem . i8 i2 . In gr. Svo . 56 B1. f : .16--:
llet hailig Rat4e en aan -de beide baroemde Nederlaudfrhe
Zeehelden, J o n . ao~a nta L ;s E .v is,a its.awr, beieeft geeue
velteverdiging bij iederen vaderlandf`hen Naneef, wien heat
dicta: toed nag door - de aders vloek. $ij beide tb*ea .ta.
&~wfcken, i0tigelfehen, VpanjaaWep eli ,Bloedraveas,
$M
-liiet oubezwekesien robed, en dus aitijd met roein. Hun gob.
9*iehv, waarnle, is iwee eeuwe+i, aiiet n iauler darn negein en
4ielden fproteih, bij Wt vaderlan l w v"di,eneade, waasvaa
t4gen op diet W gvetd of in den , zeaftri3d nw eeee fJesven„
irks eeue 'aeldeiitecit, welke naauwelij s wedergade vindt, salt
clan; ouden proem der -daphere Zeeuwen vereeuwigt . Ann beide
in den- j m anervollen flag van den jare .z6rrad mg
Bfloedera,
core gefieuveld, 441-vu tie regtnaaige bulde der •vendienllep
toe, try bet riianit?ren Fraalxtaf, op- last der Staten door ; den
berctemden KnfftenW * e m -.B Q u v v 4 ei li E R Ia t2 L S-T iii
s1e ©tuie . of St . Pieteta .kerk to -iWddelbaarg gel iaht', doch
eevst in deli 'pare if83 vQltooid, De heilbgroze• kidrang vat
Filtnfahe krijgslieden en dergetver inlegeringric gelaeldekkexk,
'van den fare 2809, bedreigde niece minuet,, den . zulk eene
lchenviis, welke eindelijk deaaelds gelieeirtllederf en vervnl
,deed vreezen . Na kite geltrkkige ontwuudwe. van xE18, mpe*t
de
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de aandaeht van iederen vaderlandfchen ZLeuw zich tot dez@
mishandeling bepalen . Eene toevallige melding daarwan, in
eenen brief van den Heer Mr . N . C . L A M B R E C H T S E N VAN
R I T T H E M aan den Heer Luitenant - Admiraal VAN X I N S`
BERGEN, had her edelmoedig aanbod van den laatstgenoem .
den ten gevolge eener zoodanige fom , als tot her(lel van bet
Praalgraf noodig konde geacht worden . Van dit aanbod, ech .
ter, om bijzondere redenen, geen gebruik gemaakt wordende,
leende zich de Heer Gouverneur der Provincie, j . H . s c H oRER, op des eerstgenoemden verzoek, tot eerie voordragt aan
Z. M. den Koning ter herflelling en overbrenging van dat
Gedenkiluk nadr de Nieuwe-kerk, waarin Hoogstdezelve bij
befluit van 3e April 1816 bewilligde . Dit werk door den
Steenhouwer w . VAN U YE aangenomen en in dit loopende
jaar sii8 Roltooid zijnde, oordeelde bet Zeeuwfche Genootfchap der Wetenfchappen, aan dit herflel een openbaar aandeel to moeten pemen . Met goedkeuring der Hoogefe Magt,
befloot men tot eene openlijke inwijding op z8 Maart dezes
jaars, welke dan ook, in tegenwoordigheid eener talrijke en
achtbare fchare, plegtflatig verrigt werd .
Het

is

de Redevoering, to dier gelegenheid door den Heer
welke wij- ti ana met volkomene lof.
prijzing aankondigen . Hare wijziging is zeer doelmatig door
hare eenvoudigheid . De inhoud is belangrijk van wege der
ontvouwing van de dienflen, door de beide Helden den vaderlande bewezen, en der opgaven van dprzelver doorluchtig geflacht, waarvan wij met gevoellge deelneming verne .
men, dat de mannelijke linie, bij bet overlijden van den
Heer c . c R O M S T R I E N E V E R T S E N, in 's Gravenhage op
14 Junij dezes jaars 2813, is uirgeftorven . Een vooraan ge .
D E B A N T E R gehouden

plaatfle iloute Lierzang van den Dichter SW. C. V A N H A L L,
de dichterlijke wending van den Spreker zelf vgor bet t wee.
d e gedeelte, de edele Feestzang van den Dichter A . VAN
ti E I N S E , en de eenvoudige dichterlijke Toefpraak van den
Heer CORN . S C H U T T E R S, zecten eerie wezenlij ke waarde
bij aan deze plegtige en flatige feestviering ; terwiji de mede .
gedeelde Afbeelding van het Praalgraf zeif ons de dagen van
alouden room en vaderlandfche kunst met eerbied herinnert .
Met gevoelige deelnetning lezen wij alhier de hulde, door
den zeer verdien(lelijken Luit . Adm . V A N K I N S B E R G E N
aan den ZeeuWfclreu heldenroem bewezen, in bet doer ver .
vaas.
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vaardigen., op zijne kosten, eener treffelijke Afbeelding van den
Admiraal _D E R U I T E R door den Middelburgfchen Kunstichilder J . P . B -o U R J g , thane in bet Huis der Marine to I/lisftngen tusfchen de Beeldtenisfen der Gebroeders E V E R T S E N
geplaatst . Niet minder verheugt ons bet berigt, dat bet
Zeeuwfche Genootfchap een ootfpronkelilk Afbeeldfel van
den gen . Admiraal D E R U I T E R, in den fare 1667 door den
beroemden Schilder VOL vervaardigd, en tevens onder des .
zelfs oudheden een Touwflagers-wiel bezit, week g,-zegde
Admiraal , als jongen, in de Lijnbaan der 1--leeren L AM P S I N S
to Vlis/ingen-, voor eenen fcheliing weekloon gedraald heeft .
De herinnering des bezits van zoodanige voor den echten va
derlander
r onwaardeerbare fchatten kan Diet anders, dan bet
gemoed van den echten . Nederlander met de eerbiedigile aandoeningen vervullen .

Het ITerbond der Edelen , TreusJpel, door Mr . J . V A N 'S G R AV E N W E E R T . Te Am/lerdam, bij J . van der Hey . 1818 .
In kl. 8vo . 68 Bi. f :-8-_ :

Welk eene hoogte de Dichtkufrst, in bet algemeen, ook in
ons Vaderland moge bereikt hebben, het is net to ontkennen, maar zeer to bejammeren, dat Wij in bet Heldendicht
en de TooneelpoUij, bij vergelijking, weinig hebben voort .
gebragt , en dat wij danrin met andere Natien niet kunnen
wedijveren . Deze opmerking, hoe zeer ook onze eigenliefde
wel geneigd zonde zijn om derzelver gegrondheid in twijfel
to trekken, is to dikwijls gemaakt, dan dat bet noodig zoude zijn er bij fill to flaan . Wij vonden haar, nog onlangs,
herhaald in de, dezer dagen in bet licht verfchijnende , en,
in zoo vele opzigten, allezins voortreffelijke, Galerie Historique des Contesnporains, ou Nouvelle Biographic, (waarvan
eene aanprijzende aankondiging in dit Tijdichrift is gedaan)
en wel in bet tweede deel, waar de f}eller van bet artikel
Bilderdijk, dat ons toefchijnt met even veel waarheid en
grondige kennis, als met keurigheid en goeden fmaak gefchreven to zijn, zich, to dezen aanzien, du, nitdrukt : „ On
peat dire en effet que la poefie hollandat e a, de nos jours,
atteint une hauteur qui peut lid faire foutenir la comparai/on, non feulement avec tout cc Jti'actuellenrent on public daps
BOEKBESCII . 1818 . NO . 15,
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ce genre, far dtwer; paint`s de l'-Burape, rhais .pazr-Jhe mdmie
avec ee gui a porn ailleurs avant, cette epoque, If l'en e, et.
cepte Ja poefie ipigite et dramntmgue, genres darn iesquels cue
ne peut titer des r*orns fairs pour enter en paralleie aveca k
TASSE,MILTON, VOLTAIRE, RACINE, CORNEILLE,
Wat de
I4i o L I i} R E et autres genies d'un ordre fuperiatsr ."
Tooneelpobzij bijzcander betrefc, bet gebrek aan . oorfpronkelijke Treurfpelen (en in her Blijfpel zijn wij, waarlijk, nog
armer) wordt, van tijd tot tijd, meer gevoeld en opgemerkc .
Dit fchijnt dam ook de Tweede Klasfe van bet Koninklijk
PTederlandsch 1nf1itnut b ewogen. t o hebben, om eeuen aan2ienlijken eereprijs nit to fchrijven voor bet beste, en in
zich zelf meest voldoende, oorfpronkelijk Nederduitseh Treur*el . Deze pogilig is, aaiivankelijk, met geenen ongunfligeti
uitflag bekroond geworden, daar or, reeds voor de eerfle
maal, een getal van niet minder dan tier oorfpronkelijke
ftukken, ter mededinging, is ingezonden, waaronder ook Het
IferboRd der Edelen van den Heer V A N 'S G R A V E N W E E It T.
teen deO ingdkomene flitkken is, nogtans, den uitgeloofden
prijs waardig gekeurd . Ten aanzien van, bet thans door ons
aangekondigde, heeft de Cominisfie nit de Klasfe geoordeeld,
dat her een good Dichtfluk, maar geen Treurfpel was . Dit
berigt ons do Schrijver zelf . Hij voegt er bij : „Her verfchijrt
zoo fpoedig na deze uitfpraak in bet licht, niet, omdat de
vervaardiger zich, als ware bet, op bet Publiek wil beroepen, van eene oordeelvelling, die waarfchijnlijk juist is ; moor
op uitnoodiging van een' der Heeren Leden dier verdienftelijke Kommisfie zelve." Wij keuren deze uitgave good, en
wenfcben, dat de Schrijvers van de drie, door de Beoordeelaars met de ineeste onderfcheiding genoemde, ilukken
lie t voorbeeld van den Heer VAN 'S G R A V E N W E E R T mogen volgen . Zoo zeer wij toch bet uitloven van den gemelden eereprijs toejuichen, even zeer zouden wij die uitfchrijving gaarne war anders gewijzigd zien . Wij zouden, namelijk , verlangen, dat de Klasfe , eeu meesterfiuk - en ook
alleen een meesterftuk - bel.roonende, sevens de cone of
andere goedkeurende belooning fchouk aan voortbrengfelen
van mindere verdienfte, welke eenigzins op den imam van
goede Treurfpelen aanfpraak kunnen maken ; dat zij zoodani
ge, mat bet dan zijn iniddelmatige, ftnkken in bet licht deed
verfchijnen, en gepaste middelen beraamde, dat dezelve ook
ten
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ten tooneele waerden gevoerd .
Men tmoer toeh ; naar onS
inzien, naar de omftandigheden to werk gaan, en kan, op
eens, geene meescerttukken verwachten. Oak 15thdort med
de geneesmiddeten t#aar de kwaal in . to rigten. Wij bezittei't
cenige, Waarlijk goede, Treurfpelen ; doch her ontbreekc oils
tan voorraad. Te werk gaande, zoo als wij zouden wen .
fchen, ;laude man, langzamerhand, ten minfle dragelijke
Treurfpelen bekomen, die van cijd tot tijd (vooral, wanneer
de Klasfe van bet Inilituut bet Gotivernement tot medewer .
king konde lsewegen) zoo vele uitheemfche misgeboorcgn
zouden kunnen, vervangen . D n zoude de naijver ozider de
vaderlandfche Dichters worden opgewekt ; dan zouden de
Acteuts gelegenheid verkrijgen, otist zich in de, zoo jammerlljk verwaarloostte, kunsc van declamatie to aefenen ; men
zou, allengskens, meet produkten 'in dit vak zieu verfchijnen, en eindelijk, de kitnst volmakende, meesterftukken be .
komen, die meesterlijk werdep ititgevoerd .
War nu bet voor ons liggend fink aangaat, wij vermeten
ons Wet to beflisfen, of bet den naam van Treurfpel at of
niet verdiene . Zoo wij hierin al eerie uitfpraak wiiden wa .
gen, zoudeia wil vooraf behooren vast to ftellen, war do
noodzakelijke vereischten van eeh Trenrl'pel zijn, en welke
modellen men to volgen hebbe ; en dit zoude ons to verre
leiden . Stele men hdt wezen van her Treurfpel In ltet ver .
wekken van fchrik en medelijden ; neettit men de Franfche
ftukken van den besien cijd tot modellen, wil men c o nN E ILL E en tin c t N E hebben nagevolgd, dan kunnen wij
ons ligtelijk voorftellen, dat dit ituk, bij de Heeren Beoordeelaars, den naam van Treurfpel bezwaarlijk verdiende . Hoe
bet hiermede Zij, bet komt ons voor, dat die voortbrengfel .
van den Heer VAN 'S GRAVE N w E E R m wezenlijke verdien.
lien en tevens grove gebreken lteefr . De Commisfie noemr
bet een goed Dichtftuk ; en dit is waarlijk geen geringe lofs
I-let is, in ons oog, het eerfte en groote vereischte van ieder
Treurfpel, zonder hetwellc dit edele vak tot een bloot ver
bawl van ware of verdichte gebeurtenisfen wordt vernederd,
tot cen fpel, waarin de eenheid flechts historisch, niet dichterlijk is, en waar (zoo als onze B t L D E n D IJ K zegt) her
fink om de daad is, en niet de daad om her dichtCruk . Wanveer men dan alle eigenfchappen van een goed Dichtftuk aan
dit werk toekeuc, doec-men, inderdaad, reeds veal ; en Wanfreer
Y q a
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veer men, daarenboven, nog erkent, gelijk wij volgaarnd
doen, dat bet nog meer is dan een goed Dichtfluk, dat bet
ook onderfejieidene vereiscbten van bet Treurfpel, als een,beld van daad, tijd en plants, gefchikte verdeeling in bedrijven, goede voorftelling van karakters (*) , handeling enz . ,
bezit, dan doet men alles, war de Heer VAN 'S G R A V E NW E E R T, billijkerwijze, kan verlangen, en dan zal hij zelf
moeten toefemmen, dat dit alles nog niet voldoende is, ons
bet ituk een goed Treurfpet to noemen .
Wij zullen roudbotflig, doch met befcheidenheid, opgeven , war wxj op dit kunstwerk hebben aan to merken .
Wij houdeu her er voor, dat bet to weinig dramatisch belong (intdret dramatique) bezit. Wij fchrijven dit gebrek
meer toe aan de bewerking, dan aan her onderwerp, beet
Verbond der Edelen, dat op zichzelvea allerbelangrijks .t is.
Maar een verbond, of, zoo men coil,, eene zamenzwering,
is een werk van ond.erbandeliug en overeenkomst ; en om
zoodanig onderwerp voor her Treurfpel gefchikt to waken ,
daarroe wordt, naar ons inzien, veel kunst vereischt . Her
doel der verbondene Edelen, de hoofdinboud van bet ftuk,
is de affchaffing der Inquifitie ; de Uitkoilst is . dat de Landvoogdesfe dezelve fbhorot . Deze uitkomst was van zeer
veel gewigt voor bet land ; maar, omdat zij bier alleen nit
dat oagpunt wordc voorgefteld, levert zij, voor bet Treurfpel, geen genoegzaann belong op. Onn dit to verwekken,
was her niet genoeg, den beeldflorm to doen uitbarflen,
v66r nog bet lmeekfchrift der Landvoogdesfe is aangeboden,
en de mare daarvan, dadelijk na de nanbieding, to Brusfel
bekend to doen warden . Dit i3, evenwel, eene der beste
partijen van her fink, waarop ook de ontknooping rust . De
Dicbter had, naar ooze meeining, meer inoeten doen . Hij
jk treurig moeten makes . Hij had
had zijn Treurfpel wezenk
er
(*) Op dat van O R A N J E ZOU nog al de eene en andere
bedecking vallen . Zcu b . v . deze flimme en flaatkuudige man
zoo onvoorzigtig zijn geweest, om in dat tijd/lip aan de
Laudvoogdesfe to zeggen, hetgeen de Dichrer hem (bl . 2¢)
in den mond legs ? Bet karakter van de Landvoogdesfe fchijnt
ons war al to gunilig voorgefteld, en een hoofdtrek, boar dow
monnikengeloof, niet genoeg nit to komen .

den woord, men moet aen voorwerp
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er de eene of aodete treffende epifode moeten invlechten,
waartoe de gefchiedenis zoo gereede aanleiding gaf . Hij
had, bovenal, den aanfchouwer bet verfchrikkelijk kwaad,
de gevloekte Itiquiftie, weaker oplteging bet doel van bet
lluk is, nadrukkelijker en zinnelijk moeten voor(lellen . Het
ge-vaar van een land, het onheil van de geheele maatfchappij, kan wet bet hoofdonderwerp van een iluk z ;ijn ; maar
de Dichcer, zoo hij anders dramatisch belang wil verwekken, moet de rampen en ellenden van bijzondere perfonen
op bet tooneel brepgen . De rnensch hecht zich aan den
rnensch . Wanneer de handelende peefonaadjen den veegen
toe(land van hec land, op eene krachtige wijze, fchetfen,
treft dit wet den aanfchouwer ; maar de voorflelling, is to algemeen . Het onheil van bijzondere perfonen,,daarentegen,
hetwelk hem op bet tooneel voor oogen wordt getleld, werkt
individueel, treft dadelijk zijn zinnen, vervoert zijn hart,
en fleept bet mede tot dat gevoel, dat de Dichter in, wer .
king wit b rengen. kn
hebben, dat men ziet lijden, met hetwelk men Iijdt, waar;
aan men zich hecht, en aan welks, lot men, als 't-ware,
zijn eigen lot verbin4t. Om flechts iets to noetneu :~ hoozeer
zon hot niet de deelnerning van der. aanfchouwer ten ltooglien top hebben gevoerd, wanneer de Dichter b . v . een
edel, briar en algemeen vereerd, flagtofer der Inquifitie i in
den kerker zuchtende , ieder oogenblik deu flood verwach .
tende, ten tooneele had gevoerd .; wanner deze, met meet
andere ongeluttkigen, werkelijk reeds ten dood gedoemd
wsas ; wanner, ininiddels, de pogingen der verhondene Ede .
ten werden voortgezet ; warineer hot gevaar voor de veroor .
deelden,daarentegen, at hooger en hooger klotn ; warineer bet
uur, waarop zij den fmadelijktten dood moesten ondergaan ,
reeds aan hen bekend was gemaakt ; wanneer zij werkelijk
reeds nit de gevangenis ter Rrafplaatfe, werden geleid, en
dan, in dat fchrikkelijk oogenblik, bet Joel der Verbonde .
nen gelukte, de fchorfing der Inquifitie door de Landvoog4esfe werd uitgefproken, en daardoor deze rampzaligen gered en behonden werden! Door de invlechting van deze of
foortgelijke epifode zou de Dichter teveus in .flaat zijn geweess e-.;om eene bevredigende ontknooping, waarop bet zoo
zeer aankomt, aan zijn flak to geven . Zoo als dezelve
thans is, zal de toefchouwer niet met voldoening den
febouwy y 3
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fchouwburg verlaten . Hij ziet, dat er flechts eena fehorfing
der Inquifitie plaats heeft ; hij weet, (zoo hij , althans, niet
geheel vreemdeling is is de gefchiedenis van ziju land, en
voor zoodanig een' heeft bet onderwerp nag minder belong)
dot de Landvoogdesfe daartoe gedwougen werd ; dot de ver .
eeniging flechts fchijnbaar en voor een' korten tijd was ; en
Iiij ftelt zich, ten zelfden tijde, al de jammeren en ijsfelijkheden, welke gevolgd zijn, voor den geest . Dit moet do
natmirlij1te uitwerking zijn van bet fink, door bet alleen do
aigemew landsbelangen ten onderwerp heeft : maar wordt
de toefchouwer tevens door bet lijden van bijzondere per-,
fonen geroerd en verteederd, mag blj zich hechten, met geheel zijne ziel, son bet lot van ongeluk-kige flagtoffers der
Inquifitie, en ziet hij , dot zij aan derzelver tijdelijke fchorPing fiunne 'volkomene redding en bevrijding verfchuldigd
zajn, dan zal hij zich geheel bevredigd over de uitkomst
gevoelen .

ze

De Dichttr zal gevoelen, dot wij vrij war gewigt nan debedenkingen hechten . Wij durven hem zel-fs verzoeken,

dezelve ter haste to nemen ; en, fchoon wij ons we] niet
vleifen mogen met de hoop, dot hij de moeite zou willen
nemen , em in den geest ran aezeive ziju fluk om to wer:
ken, zouden wij Loch der wearheid geene hulde doen, in_
dien wij zeiden, dot wij dit niec heimelijk wenschten . Ja,
wij molten bet wenfchen : want wij zijn overtuigd , dot bet
fonds van bet werk goed is, en dot het, op deze of gene
wijze omgewerkt, (en met een weinig meer intrigue van den
onderen kant, waartoe, misfchien, de een of ander geveinsde
Spanjaard, op den bijgeloovigen geest van in A R G A R E THA
werkende, den Schrijver beter zou to fade komen, dau
I A It L A I7n O N T) een echt en goed Treurfpei ken wordeu,
eon der fchoonfe vaderlandfche bedrijven levendig houdende,
vol werkiug en bezieling, de flerkile bartstogten in flrijd
brengende, de vrees en bet medelijden opwekkende, do
edeifte geestdrift in den aanfchouwer verhoogende, hem naar
de onzekere ontknooping, met feeds toenemende belang(telling, doende reikhalzen, en zijne ziel, door de eindelijke
iaitkoinst, met een bevredigd gevoel vervullende .
De Heer VAN ' S G R A V E N W E E R T, wiens dichtel1 laa verdienflen wij hoogfchatten, en wien wij talents genoeg toekemien om een goed Treurfpel to verveardigen, houde ons
deze heufche en welgemeende aanmerkingen ten goedel
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Perzameling van ofciecle Stukken, betreffende dei Gevaargenet1
op Sent Helena, met de Aanmerkingen op de AAnfpraak
van Lord B A T H U R S $ , in de Kamer der Pairs, op den
18den Miart 1817 gedkran, verzegeld toegezohden aan Sir
HUDSON LOWE, and bet adres van Lord LIVERPOOL,
op d o 7den October 1817, „ lit keur deze sanmerkingen
„ goed, en wensch, dat dezelve onder bet oog van den
~~ jlorst en bet yolk van Engeland worden gebragt ." (Geteekend) N A P 0 L E o N. Letterlijk uit bet Engelsch vertaold,
Naar de Franfc'e uitgave gevolgd. Te Rotterdam , blj
A . May van Vollenhoven . ;1518 . Ingr. 8vo. I_18 B1 . f r- 5 - :
Lotgevallen van EMANUEL AUGUST D'IEUDONNA, Cra '
van L A S C A S A S , v66r,, gedurende en na zijn verblijf stet
NAPOLEON op Sint Helena ; benevens twee Brieven, door
hem, zoo van Sint Helena aan LUCIEN BONAPARTE*
als uit Frankfort aan den 1M2ein aan Lord B A T H U R s T gefchreven, zijnde de eerffe door de Engelfche Ministers ache
tergehotide s , en de tweede ntt eerst bekend gemaakt . Uit
bet Floogduitsch vertaald. Te linflerdam, bij J . C . van
Kesteren. 1318. In gr . &vo . 123 Bl. f I- : F :

VVij

voegen beide deze bundels, die, blijkens de titels,
bij elkander pasfeu, to zamen . Zij hebben beiden, ten aan .
zien van den inhoud, veal gemeens, en zijn, in toon, elk .
ander vrij gelijk . Ook daarin komen zij overeen, dat zij
vertalingen van vertalingen zijn . Trouwens neen : No . I is
flechts near eene vertaling gevolgd, en wijkt dus van de let .
ter af, betgeen, ten aanzien der overbrenging van zooge .
xloemde ofiicicele ftnkken, vrij vreelnd is . Of inttlsfehen die
benaming joist, zoo wel alsof al, wat men bier ontvangt,
echt, dat is wezenlijk uit de pen gevloeid is der genes,
wigr Mann bet draagt, (waaromtreuc bier en daar twijfel bij
ons is opgekomen) laten wij in 't midden .
In No . I ontmoet men, in de eerf}e plaats, de, op den
titel, liatst genoemde Aanmerkingen op de Aanfpraak van
Lord BATH U R S T , tot beflrijding eener Motie van Lord
110 L L AND, waarin over de behandeling van den Gevangene
Y Y 4
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op Sint Helena heftig geklaagd was .

De overige flukken,
ten gecale van elf, van meer of minder belang en uitgebreid .
held , en danronder een brief, welke door N A P o L EON nan
den Graaf van LAS C A S A S , na deszelfs gevangenneming,
zal zijn gefchreven, zijn voornamelijk als bijiagen tat de
Aanmerkingen to befchouwen . De Schrijver der laatflen (zoo
met mede tN A p o L E a N zelf, dan waarfchijnlijlc Graaf B E rtT R A N 1) , of Graaf MONTH O-L O N) maakt bier uittrekfels
ult de Aanfpraak van Lord B A T H U R S T, en ]ant op elk derzelven volgen, war hij daarop to zeggen heeft ; doch de
uittrekfels zijn veelal zoo kort, dat men ze niet genoeg verflaat, en this de lanmerkingen, wier fliji daarenboven bier
en daar duister is , niec kan beoordeelen . Zoo men den lezer
biertoe in Nat had willen flellen, had men hem eerst de
Motie en dan de Aanppraak, in haar geheel, moeten geven .
Dc geest der danmerkingen is ten uiterfle bitter ; alles wordt
geweldig overdreven, en men kan, om de buitenfporige
grootfpraak, bier en daar geen glimlach onderdrnkken . Dit
alles wekr geen vertrouwen van geloofwaardigheid . Dit ziet
men klaar, (en wie begrijpt bet flier van zeif? ; de Gevangene heeft bet, op Sint Helena, in bet geheel niet near zijnen zin . Zijne buitenfporige Prot--Get", zip kwaa'd humeur,
omdat men daaraan niec voldoen wil, en zijnd hoofdigheid,
in, van hetgeen men hem roeflaat, geen gebruik to willen
waken, omdat bet minder is, dan hij vordert, doen hem
zichzelven zijnen toefland hoogst onaangenaam maken . Hier
wag bijkomen, dat de Gouverneur Sir HUDSON L O W E ,
(aan wiens bewaring hij is toevertrouwd, en die zoo min
met hem, als met de getien, die hem omringen en met hem
overeenflemmen, deeg kan doen) door bet verachtelijk afwij .
Zen van zijne beleefdheden, en de hem, bij alle gelegenheden, aangedane beleedigingen, nu en dan zijn geduld verliest, (en wie zou dat, in zulke omflandigheden, flied') en
wel eens dit of dat weigerr, of bepaalt . hergeen hij, bij befcheidener gedrag des Gevangenen, zou toeflaan, of vrijlaten ; hetwelk dan eenigen grond tot billijke klagt kan ge.
ven : maar dit, der de Gevangene zich in zijn lot niet, als
een groot man, kan of wil fchikken, en er zich, met kwaad .
nardigheid, tegen verzet, dit maakt hem dat lot boven alles
hard . De hoofdgrend der klagten gant uit van bet beginfel,
dac zijne gevangenis zelve onregtvaardig is, dat men zich,
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ter kwader tronw, van hem beeft meester gemaakt, dat hij
zich onder de befcherming der Engelfche wetter gefteld had,
daardoot Engelands gastvriend was geworden, en tius-, als
zoodanig, behandeld had moeten worden : Is dit nu niet een
z'eer billgke grond? Is die niet dezelfde, waarop elk roover,
die, van alle kanten bezet, zich in de armen wierp van een
der geven, die hem alle uitkomst ontnogelijk maken, zou
kunnen beweren, dat hij daardoor zijn gastvriend geworden
was, en men hem nu met geen vinger mogc aanroeren? Hoe
gaarne zouden fchelmen dit regt aigemeen zien aangenomen! -- Voorts bekleagt-men zich voornametijk daarover,
t . dat men den Gevangene den iraam van Generaal heeft ge.
geven, en hem niet hooger , dan als zoodanig, geeerbiedigd
wil hebben . Hj wilde, namelijk, dien van Keizer behouden, (fchoon hij van bet Keizerrijk, tot tweemalen toe, gedwongen affland heeft moeten doen) en dus ook gewis, dat
men hem, overeenkomflig zulken titel, behoorlijke egards •
betoonde . Daar men dit flu niet Ileeft goedgevonden, en hij
daarin niet berusten kan, is bet hem gedurige zielskwellin-g,
dat hem de honneurs niet bewezen worden, welken bij vet .
langde ; .z . dat men hem juist, onder de brandende luchtflreek, op Suit Helena geptantst heeft_ Geen wonder : want
men is immers gewoon, aan een' Gevangene to vragen, waar
hij geplaatst wil worden, en niet to overwegen, waar men
hem best bewaren kan! 3 . dat men hem bet ellendige Longwood (dit was echter bet buitengoed van den Luitenant Gouverneur, en die Heeren kiezen toch zelden lets llechis tot
hun verblijf) tot Woning gegeven heeft . Maar die I-leer Luitenant Gouverneur had toch nog een beter huis in de [lad,
en de Gouverneur een nog beter ; en Plantation-houfe, bet
buiten van dien Gouverneur! dat was bet best van alien, Pn
flond den Gevangene uitmuntend aan . Buicen dat was er,
op bet geheele eiland, geene woning, voor hem gelchikt . En
dat nu deze Heeren voor den Exkeizer niet minion wilden,
en beter gelogeerd waren, dan hij , en dat vooral bet begeerlijk Plantation-houfe, waarop men hem niet leer naauw
furveilleren lion, nan hem niet werd af ;;geilaan, - dit was
een aitoosdurende doom in bet vleesch . Men wilde den
Gevangene een nieuw huis bouwen ; mar bet was Plantation houfe niet, en men zau zes of acht jaren noodig hebben, om bet to ftichten . En wat kon er, in dien tijd, niet
Y y 5
go.
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gebeuren? Hij begeerde bet daarom Wet . Men wilde Long
wood vergrooten en verbeteren ; maar dit werd a.fgewezen,
gmdat men dan to veel last van bet werkvolk had . Men
vetkoos dug to blijvcn, daar men was, eti to blijven klagen,
dat men er was . -- Een s'ierde hoofdpunt ran klagt is, dat
men den Gevangene over her eiland niet overal, en niet,
dan onder opzigt, wil laten wandelen en paardrijden, wear
hij verkiest, -- een vijfde, dal men aan hem en zijn gezelfclrap geene gejlotene briefwisfeling wil toeflaan, met wie»
zij in de wijde wereld goedvinden, - een zesde, dat men
hem op geen zoo kostbaren voet onderhouden wil, als hij
wenscht, - een xevende, dat Sir n . L o w E de magi heeft,
am alle de bepalingen to maken, welkeu hij noodig acht,
om ce zorgen, dal de Gevangene niet ontkoine, enz . - Dit
alles brengc nu to weeg, dat de Gevangene van al de hem
gelatene vrijheid geen gebruik belieft te, maken, dat hij zicbzelven opfluic, geene brieveu wil fchrijven, geene brieven
wit ontvangen, enz. en dat hij aanhoudend cegen den Gou
verneurr uitvaart, en hem allerlei kwade namen geeft . Hoe
vreemd nu bet hart ook zijn moge van wraakzucht tegen
een' man, die, jaren tang, alle regten, ten aanzien van een
groot deel des menschdoms . Izw-Pasardtg en meddoogenloos
vertrapt, en ze daardoor alien voor zichzelf verbeurd heeft,
kan men zich loch niet antlers, dan ergeren, over zijn ge.
fchreeuw van regtsverkorting to zijnen aanzien . Quis tulerit
Gracchos, de feditione querentes? Waar heeft de Gefchieden ;s
iemand aan to wijzen, die zoo veel leeds nap zoo een grout
deel der wereld brouwdc, zoo vele duizenden, onfehuldig,
in kerkers deed verfmachten, zoo vele honderdduizenden
deed onkotnen? - een' man, die, na zijne regtvaardige vernederiug, zoo eerloos misbruik maakte van de vrijheid, welke men hem onverdiend gelaten had, diz op nieuw zoo veel
onrust verwekte, zoo veel bloods deed fiorten, zoo talioo.
zen ongelukkig maakte, en die, na andermaal in de magi
des Geregts geltomen to zijn, met zoo vele v erfchoonen .d e
edelmoedigheid behandeld werd ? - En zulk een man,xal
nu nog fchreeuwen, alsof hij vermoord wierd, omdat men
hem, in de ruimfle gevangenis, waarin ooit iemand werd opgefloten, geene vrijheid genoeg lint, om andernia .11 anti de
waakzaamheid to ontfnappen, en ten derdenmale ziine rol to
fpelen! En zijn gefchreeuw zou van then invloed zijn, dac
men
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met: hem aoglnaals eene gevaarlijlte vrijheid fchonk! -- God
verhoede her l!
In No . 2 befchrijft, zoo bet fahijnt, de Craaf van LAS
CA -SAS zelf zijne lotgevallen,en is zijn eigen l ofredennar. i n
htt voorberigt words hij afgemaald, als een man, vol van
den riddergeest der nliddeleenwen ; en zoo leeren hem oak
deze gedenkichrifcen kennen . Van een ijverig Koningsgezinde
en Emigrant, is hij, door NAPOLEON'S grootheid verrukt,
eerst zijn aliorateur, daarna zijn voorftander, vervolgens zijn
kamerheer, en eindelijk ziju vrijwillig medegevangene op Sint
Helena geworden . Aldaar, ftrijdig met bet verbod van antlers, dan door bet kanaal van Sir' L O W E, brieven to verzeriden, gepoogd hebbende den bier uitgegevenen aan L UC IE N B O N A P A R T E heimelijk weg to krijgen, werd dit door
Sir L o w E ontdekt, die hem nu in verzekering en zijn papiereu'in beflag lief nemen, en hem vervolgens naar de Kaap
de Coede Hoop liet vervoeren . Vanhier werd hij naar Enge .
land, en vandaar verder naar bet Vasteland gezonden, en,
under opzrgt der policie , tot aan Frankfort aan den Mela
geleid . Dit alles words, in denzelfden geest en toon, waarin de vorige ftukkesi gefchreven zijn, verhaald . Wij hebben
er twee, ons onbekende, bljzonderheden in gelezen : i . dat,
in de dagen der Franfche emigratie, vele geemigreerden, zelfs m et geweld, uit Holland naar Batavia gevoerd zijn , en 2 .
dat LAS C A S A S, op den togt van Ostende naar Frankfort,
cis eeii boosdoener, met den dead worftelende, door bet
Koningrijk der Nederlanden, en vervolgens door een deal
van Duitschland, gefleept is, en to Frankfort kwam, toen hij
op bet punt ftond, am, onder de ongemakken des ligchaams
en de kwellingen der ziel, geheel to bezwijken . Zeker is er
toen een wonderwerk nan den man gebeurd, dewijl hij, op
den dig zelf zijner aankomst, in flaat was, am den bier me .
de geplantfen brief van 28 bladzijden aan Lord B A T IIU R ST
to fchrijven . Die brief behelst zijn b&lag over de hem
aangedane behandeling, en zijne eifche`tl 'Iran voldoening des .
wege, welke wij vreezen, dat niet veal gehoor zullen vinden .
De brief aan L U C I E N B O N A P A R T E, van ruim 5o bled .
zijden, bevat een verhaal van al bet aan N A P O LEON bejegende, federt hij , de laatfte maal, afftand van de regering
deed, tot op de dagteekening des briefs, in September 1816.
Men verzelt hem naar en to Rochefort, leest, hoe hij bet
dour
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dear onmogelij-k vond, om, door de Engelfche kruifers been,
(naar ilmerika, zoo als men voorgeeft) to ontfnappen ; hoe
hij, na onderhandeling met den Kommandant van de Bellero .
phon, zich aan zijn boord begaf, aan den Prins Regent fchreef,
naar Eugeland itevende , daar verpligt werd op de Northumberland over to gaan, en naar Sint Helena vervoerd werd ; zijn
protest daartegen, zijne leefwijs aan boord ., de aankomst op
bet eiland, was op hetzelve, tot aan bovengemelden tijd,
voorviel, hoe hij daar leeft, hoe flecht hij het er heeft,
enz . enz . Hot fpreekt van zelf, dat dit alles weder door .
weven is met aanmerkingen, in denzelfdeu geese als al hot
overige, en dat Sir L o W E er weder Wet in gefpaard words .
Korrom, de twee bundels raken elkander gedurig in deze ie
punten , en de veelvuhlige herhaling van dezelfde bijzonde*den en dezelfde klagten maakt de lezing van dien bundel,
welken men het laatst ter hand neemt, ouaangenaam . De overeenflemming is evenwel niet altijd volkomen : want (bij voorbeeld) volgens den brief, then N A P O L E 0 N aan L~ S C A s A S
beet gefchreven to hebben in den eerften bundel, was die,
welke aanleiding gaf tot bet in verzekering nemen van gem .
Graaf, aan eene vrieudiu to Londen gefchreven ; naar, volgens den Iaatfien, was- her a0 Mricr, aan L U C IEN BONAPARTE .

De gevolgen der Deugd en der Ondeugd, of zedelijke Grondffellingen, toegepast op het hart, door Vertellingen, naar
de tweede Hoogduitfche uitgave van den Hefraad V 0 N E eTe Leiden, bij J . W . van Leeuwen .
K ART S H A U S E N .
1f;18 . In gr . 8vo . 210 BI. f 1 16- :

D o edele inborst van den Heer

VON ECKARTSHAUSEN,

en zijue goede bec iltg, is in die gefchrift geenszins to miskennen . Zijn oog-t ec is, oin aan ,, de weinigen, die het
der moeite waardig achten dikwijls over hunne daden na to
denken, en de gevolgen van bet goede en hot kwade op to
merken , eenen wenk to geven, om hun to doen opmerken,
dat geese daad in het menfchelijk leven onbeduidend is ; dat
elke hare gevolgen, de eene vroeger, de andere later, heeft ."
Tot dat einde flelt hij,, in do Inleiding, een aantal grondftel •
lin-
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lingen vooraf vast . Daarop volgt eene opgaaf van de hood.
ondeugden, waaruit bet ongelnk der menschheid ontftaat .
Dan komen vertellingen ; en eindelijk oorfpronkelijke
terfchetfen, die wij echter niet inzien, waarom ze niet onder
de rubrielt der vertellingen gepisatst zijn . - Die grondilellingen, wslarvan eene gebeele lijst wordt opgegeven, wier
doorlezing geenstins onderhoudend is, zijn voor een gedeelte niet in den hank, en komen voor een grooter gedeelte
niet to pas . De Schrijver wil, b . v ., den mensch, enket
door de kennis van de deugd, deugdzaam hebben ; en, wanneer de mensch de grottdwet der menschheid : „ de waarheid
lejdt ons tot het goede, en de valschheid tot het kwade,"
d
jk leert kennen, is dat vorming - opvoeding van den
De grondllelling : „
tijd en ruimte zijn toe . .
itanden der verandering van ligchamelijke voorwerpen, etc
gronden zich op de beperking onzer zinnen, of op de in
drukken,, die zij ons veroorzaken," zal bezwaarlijk op bet
hart kunnen toegepast worden . En zoo heerscht in deze
lijst, in 't algemeen, droogheid, afgetrokkenheid en koude .
Deze vinden ook plaats bij de opgave der hoofdondeugden,
waaruit bet ougeluk der menschheid ontilaat, alwaar de Schrijvet zich inlaat op fchetfen, die in kinderboekjes goed mogten zijn, maar geenen volwasfenen van eenige lectuur onderhoudeti of onderwijzen kunnen .
In de vertellingen en karakterfchetfen heerscht zeer veel
overdrevens, maar ook oppervlakkigs ; welk laatfte fominige
van deze ook wel tot de kinderboekjes konde doen verwezen worden. De Schrijver is bijzonder vol -- en dat met
regt - van de behandeling, wellze de meisjes door de mannen ondergaan ; en zijne waarfchuwende vertellingen zijn
fchril genoeg, en met zedekundige aanmerkingen doorviochten, die den loop der vertelling dikwijis ontijdig floren .
Kieschheid vonden wij gekwetst in deze plaatfen : B1 . 3o.
„ Zij beoordeelde den man niet war de breedte zijner fchou .
ders, noch naar de grootee van zijn ligcbaam : zij kende eene
groorere waarde, die onze meisjes inderdaad niet kennen ."
En bl . 543 . „ Men vindt mannen , welke de waarde van
een meisje, hecgeen hunne lusten wekt, met vleeschhouwers
oogen berekenen, en vrouwen, die aan de breede fchouders
en dikke kuiten van den man de voorkeur geven . "
Hoezeer wij dus de form van voorilellen, bij den Heer
karak.

>
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v O N E C it A rt T s frA U s E N, in vele opzigtetr, niet kartmen
prijzen ; zoo verdienen echter, aan den anderen kant, 's mans
emftige afkeer van de zedeloosheid, zijne hoogachting vapor
tie onbedorvenen onder bet vrouwelij .k geflacht, zijn zed8lijk
gevoel den hoogften lof ; en, van dezen karat befdhonwd,
wenfchen wij bet boekje vele lezers en lezeresfen toe, to
meer, daar bet todh ook deszelfs onderhoudende zijde hbeft .

Tot wederaien! Of een dag aan de Lintlr . flit bet Hoogduitsc/z
Wan J . C. A P P E N Z E L,L E R . Te Groningen, bij W . Wou
'ters. 1818 . In gr. 8vo, r15 Bl. f 1-2 . :

De opening van bet Benkner Linth-kanaal,

i r Apri .
was inderdaad hoogstbelangrijk voor den Zwitfer, en gals 't
ware ecn vaderlandsch feest, ter blijde herinnering waaraan
een gedenkfchrift welkom is . Voor den uitlander is het echter van minder belang ; doch bet gefcbrift voorhatlden is ook
geen gefchiedkundig verflag, maar bet bevat de uitboezemingen van een voor vaderland en vriendfchap gevoelig hart,
zoodat men bet overal, als zoodanig, met hetzelfde genoegen
zni lezen . flet heeft zeer eenvoudisc cu toch onverwachte
wendihgen, en menig huisfelijk tooneeltje, fiksch en narf
De fchrijver reist met vrienden, bezoekr vriergeceekend .
den, en keert onder vrienden terug. Voorrede en Mpdragt
wijden dit gefchrift aan vaderland en vrienden, ten bewijs
en aandenken van 's fchrijvers getrouw en liefderijk hart .
tinder de weinige aanmerkingen is eene uitvoerige, a1s' ge•
vende een roerend dichtftuk uit de Herinneringsliederen van
K A R E L G R A S z, san de vertaling van hetwelk de N'ederduicfche overzetter zich niet heeft gewaagd, maar dat echter
ons bier in bet oorfpronkelijke WELKOM Was. „ Tot wederzien," zegi de titel ; en dit doer ons tilt bet boekje eene
aanmerking affchrijven, die ons, gelijk vele andere, bijzonder trof : 41s verfchijningen ontmoeten wij bier beneden aan
ons verwante wezens . Lhij leeren elkander kennen, -- besnin,ren elkander, en fcheiden dan TOT %FDERZ':EN. Gelukkig voor
ons, dat wij bet laatfle vaarwel Wet altijd vooraf weten, en
bet hart niet fierker flaat, wanneer bet de laatfle maal is,
dat de liefdevolle omarming voor betzelve meer uitdrukt, dan

de is elfprekendfle taal van teedere vriendfchap in flaat is to
doen !
Hand
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firtndboek voor alle Leeftijden ; een Nieuwjaarsgefchenk voor
alle Vrienden van TYaarheid en Deugd ; oorfpronkelijk uic
een oud Indiaansch 17andfchrift in ver fcheidene Talon , en
laatjlelijk nit bet Fransch in hot Nederduitsch r overgebragt
door J . W . S T A T I U S MULLER , Leeraar bij de Evang.
Lutherfiche Genreente to 4m/lerdam, enz . Te 4mflerdvn,,
bij J . van der Hey. 1818 .

In i2mo . 163 Bl. f 1-4- :

Nederlandfche Muzen-Alnianak. 181g.

To Rotterdam, bij J.

Immer4eel ., jun . 176 Bl. f 3-10 .

4lfnanak, aan Bevalligheid en Deugd gewijd. 1819. Te Ant.
f x-5- :
ferdam , bij M. W e terman. 99 Blf
Jaarboekje, door Vriendfchap aan Kunst gewijd ; voor i8.1,
Te ~Imflerdam, bij J . C . van Kesteren. 1,42 Bl. f 1-g- :

I

n den jare,1770 verfeheen bij ALBERT VAN D E R
to llrnflerdam, dQ derde druk van bet in der tijd
bekende en geachte boekje : De verlichte Bramin,
Engelfche vertaiing. Hetzelfde werkje, naar eene

K R O E,

algemeen
naar eene
Franfche
overzsriting gevolgd, verfchijnt thans, onder den titel van
Handbook voor alle Leeftijden . Wij bedanken den Eerw . s T AT I U s MULLER , dat l4i bet, in eeu' zoo bevalligen vorm ,
van nieuws deed verrijzen . Het bevat de belangrijkfte en
nuttigfte lesfen van ware levenswijshid, en mag alzoo to regt
een gepast Nieuwjaarsgefchenk heeten voor alle Yrienden van
Waarheid e s Deugd.
Maar zelden werd , immers bij ons, verwachting hooger
gefpannen, dan door de nankondiging der op handen zijnde
nitgave van den Nederlandfchen Muzen-Almanak . Deze verwachting to overtreilen, was fchier onmogelijk ; haar to bevredigen, wel bet hoogile, dat men redelijkerwijze kon verlangen. Wij outvangen dan bier inderdaad een vaderlandsch
verzenbt ndeltje, even keurig in inhoud als vorm . De namen
van een' FEIT'It, BILDERDIJK en zijne Gade, TOLLENS,
LOOTS, SPANDAw, de KLIJN'S, WARNSINCK, en aantal andere Lievelingen der Nederlandfche Muzen, waarborgden ons bet eerile, en de fijne fmaak van den Dichter IMMBr,-
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n1s Uitgever, verzekerde ons bij voorraad van
lhet laatfte. Letter-, Teeken . en Graveerkunst wedijveren om
den voorrang . - In bijzonderhedeu mogen wij niet treden.
Anders zouden wij kunnen aanmerken, dat de prentjes naar
V A N D IJ K enz ., hoe keurig uitgevoerd , meer en min in de
onvermljde1ijke four deelen, dat geene Prentkutlst in Iiaat is,
bet eigenaardige van eenen vermaarden Schilder, in kolorlet,
4raperie en wat dies meer zij, to doen kennen, waarin toch
dikwijis bet bijzonder kenlnerkende en voortreffelijke, boven
onderwerp en voorlielling, gelegen is . En molten wij, ein4etijk, niet voorbij, met een enkel woord nog to gewagen
van bet kunstjuweeltje van den in de vaderlandfche Romance
fchier onovertrefbaren T O L LENS , getiteld : D I R It W-CLLEM •S Z ; waaromtrent ons echter dunkt, dat, in hat gruwel=
bedrijf zelve, zoo als dat in den Martelaarsfpiegel der Doops •
gezinden flaat vermeld, die van geen' vrijwilligen beul in den
geredden zelven gewaagt, de daad van den onmenfchelijken
wachter even veel in duivelachtigheid verliest, als de Romance
bij deze getrouwere voorflelling, als zoodanig, misfchien zou
misfen, die nu echter tevens, bij de treffende fchildering, lets
pijnigends achterlaac voor bet gevoelige hart, htc voor eene
lierlezing bijkans duet nuiveren . Ook zouden wij, in fpijt
der toekenpen van een' 0 D•E V A E R E, bier verre den voorrang toekennen aan bet prentje van Vader L UJK E N, in ftraks
gemelde werk bij deze gebeurtenis to vinden .
Van bet Jaarboekje van W E S T E R M A N zeggen wij alleen, dat hetzelve, naar onzen dunk, in verfcheidenheid
van inhoud, netheid van uitvoering, en vooral in keurigheid
van teekening en gravure, dat van bet vorige jaar nog overtreft ; ja, dat zelfs de Muzen-4lmanak zich wel fchrap mag
zetten, om hetzelve, in laatstgemelde opzigt, to evenaren .
En nu nog No . 4. lloezeer deze, to voren, zijnen rang,
to midden der gewone Almanakken, zeer wel zou weren to
handhaven, mag hij echter niet in vergelijking komen bij een'
der in bet hoofd dezes aangekondigde . Anders is de inhoud, voor dusdanig boeksken, niet kwalijk gekozen , welgefchilct, en der goede zeden geenszins hinderlijk . De beef .
den op de plaatjes zijn wat groot uitgevallen . Wij weufchen,
dat de Kunst bet offer, liar door de Priendfchap zoo welmeenend aangeboden, niet zal verfmaden .
10r't±fi`Z'EEL,

BOEKBESCHOUWING .
Onderzoekingen naar den toefland des Christendoms in
Zuid-flfrika, getrokken uit de Reis van den Eerw .
Heer J . C A M P B E L L, Predikant to Kingsland bit
Londen, en uit de Brieven der Zendelingen tot he :
einde van het j aar 1815, door j . W E Ik N I N C K,
Th . D . Ned . Pred. to Londen enz . Te Groningen,
Iij J . Oomkens . 1817 . In gr . 8vo . VIII en 416
BI. Met eene Kaart . f 3 -12 -

T
e ridden der onkunde van Eurooa-aan verreweghet
grootite gedeelte van bet derde , of, in tijdsorde van bee
volking, waarfchijnli)k tweede, Werelddeel, waaraati
bet zijne vroegfte befchaving voor een goed gedeelte to
danken heeft ; to midden van de oxtgelu.kkige pogingen
der Europeers, welke, door her vernielende klitnaat en
onherbergzame Volken gedwarsboomd , reeds bet leven
gekost hebben aan een' ganfchen drom van martelaars
der wetenfchap , onder welken P A R K en H o p, N p,MANN , henevens de manfchap van den ongelukkigen
T U C K E v, tot nu toe de laatfte , en geenszins de mifist
belangrijke zijn, -- Nat nogtans de onvermoeide weetlust zich niet affchrikken, om then digten fluijer op to
ligten , en aan ons Werelddeel de kennis van bet vaderland der monifers zoo wel , als der uitflcekendfte natuurpracht, meer dan flechts fangs de kust, to doen ken •
nen. Nieuwsgierigheid is ecliter niet de 66nige drijfveer dier pogingen : een edeler roerfel, meer verwant
met onze zedelijke natuur, drijft velen daarheen, aan
welken men , tot roem onzer eeuw en befchaving,
Lvaarlijk den naar van gelukzoekers niet kan geven . lie
verbeteriug ban hEt lot der Zonen van 1lfrika --- misfchien bet ongelu,kki ;gfle, meest verwaarloosde gedeelte
des menfcheluken ihuisgezins - heeft den cooed van vele
BOEKBE$CH . 1 gr8 . N O . 16.
Z z
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dier edele Reizigers ontvlamd, en hun de hette der
keerkringszon, de koortfen van den regentijd, en de
woestheid der bewoners doen tarten . Uit het Noorden,
nit bet Westen , zelfs uit bet Oosten is men in Afrika
gedrongen, om, zoo mogelijk, een middel to zoeken,
om deszelfs ingezetenen uit hunneuvernedefden ffaat op
to heffen ; maar vooral uit bet Zt iden . Deze weg beveelt zich ook verreweg bet meest boven allen aan .
Hier blijft men in de (zuidelijke) gematigde luchtifreek ;
bet klimaat is doorgaans gezond ; de nabijheid eener
reeds oude en magtige Europefche Volkplanting geeft
een' krachtigen ruggefleun aan den ondernemer, die
van hier wil doordringen ; bet Islamismus 't welk overal
de vorderingen van den geest fehijnt to f1remmen, en
overal, met den naijver van een' vijandigen, onverzoenlijken bloedverwant, bet Christendom terugfloot, is
bier onbekend ; de Volken, die zich hier opdoen, zijti
grootendeels zachter, en door vrijheid van ingewartelde vooroordeelen oneindig gefchikter, om man het Evangelie - dat groote, lgemeene middel van befchaving
en volksgeluk - deel to nemen, dan de woeste Moor
der Woestijn, of zelfs de door hem reeds met bigotterie
beflnette Neger van Tombuctoo en Bambarra . Hierheen
hebben zich dan ook bij voorkeur, federt een twintigtal jaren, die mannen gewend, welke van de uitbreiding des Christendoms onder de Heidenen hunne voor .
naamfle bezigheid maken, en , voor Engelfche rekening,
ten deele uit Groot-Brittanje, ten deele uit ons Vaderland, daarheen vertrokken zijn . Merkwaaardig is
bet contrast tusfchen den uitflag hunner ondernemingen
en die der enkel aardrijkskundise Zendelingen aan de
Westkust . Terwijl deze, met alle de even opgenoemde
belemmeringen worflelende, de moedigfle helden der
wetenfchap zien bezwijken, zonder iets van belang tot
Neil der Negers uit to werken , breidt zic,4 van de Kaapkolonie, even als ult een brandpunt, bet Christendom,
met den hem eigenen - dat is ffillen, weinig opgemerkten -- gang, reeds in een' zeer aannmerkelijken cir •
kel-
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kelboog naar hot Noorden en Noordoosten en Oosten
uit . Veel tegenfpraaks heeft hot Londenfche Zendelinggenootfchap, ook van brave, kundige menfchen,
entmoet : men heeft hot als vreemd aan , fchier als vijandig tegen befchaving doen voorkomen : maar . met
bet voor ons liggende boek in de hand, mogen wii deszelfs eerliike en kundige bcftrijders wel toeroepen : komt
en ziet! -En bet is niet alleen bet hoofddoel, 't welt
bier, bijna boven verwachting, vervuld words ; oak
dat bijoogmerk , 't wells geenen befchaafden Europecr
onverfchillig kan zijn, -- de uitbreiding onzer kennis
des Aardrijks, -- is door doze veela1 eenvoudige lieden
reeds op eene wijze bevorderd, die met de kostbare
pogingen der f1frikaanfche Societeit, uit de bloom van
Engelands Geleerden beftaande, wedijvert . Doch onze
Lezers verwachten meer clan magtfpreuken . Welaan !
geven wij bun itit dit boek de bewiizen voor een en ander, en beginnen wij met bet laatfte, met de vorderin .
gen der wetenfchap .
De Heer C A Al r B E L z gee ft ons in dit work kennis
aan verfcheidene Volken en plaatfen, die wij voorixen
niet, aan andere, die wij naaawelijks bij name kenden,
en waarvan hij fommige zelf bezocht , van andere flechts
berigten ontvangen heeft . Wij zullen dezelve in eene
geregelde orde doorloopen, beginnende van bet uiterftt
Noorden .
Langs de Groote of Oranje-rivier, die, reeds buiten
de grenzen der Volkplanting, hare fatige vloeden tusfchen rotfige oevers verichuilt, fchaars door een' menfchelijken voetftap betreden, ligt aan de Ziiidzijde bet
kleine, aan de Noordzijde bet groote Namacqua-land ;
Volken, ons eenigermate bekend door v AIL L A N T ,
Zij kennen van
BARROW en LICIUTENSTEIN .
hot Opperwezen den naain, sneer niet ; de onflerielijkheid der ziel is hun onbekend, (een bewijs van diepe
barbaarschlieid) maar zij gelooven aan tooverij . Onverfchilligheid omtrent bet zedelijk gedrag hunner kinderen, die zij anders fchijnen to beminnen, teelt minachZ z a
zing
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ting van dezen voor de ouders . Zeer vreemd is de manier van aanneming der toga virilis : men wordt geen
man, dan door bet vet van een geflagt beest op bet
hoofd en om den hats to binden, tot bet verrot en langzaam afvalt , door bet infmeren der ingewanden van dat
dier in zijne huid, door infiludingen in de borst, door
eene gevangenis van acht dagen in eene hut, en door
het onthouden van alle voedfel gedurende dien tijd, •b ehalve koemelk . Waarliik ! de naam van man wordt
daar ten duren prijze gekocht . Zij zijn , gelijk de Kaffers en andere Natien in dien oord, Herdervolken, en
hunne oorlogen crntftaan meestal door bun vee. Ten
Noorden van bet groote Nafnacqua-land is dat der Damaranen, wede een Herdervolk, door rijkdom en armoede in twee fcherp afgedeelde klasfen verdeeld, waarvan de,eerfte zich in koehuiden kleedt, de andere naakt
is . Zij hebben eenige kennis aan de bewerking van hoper en ijzer , en kw$eken zejfs tuinen aan ; hunne taal ,
gedaante en kleur zweemt naar die van .Mofambique,
op de Oostkust, bijna op dezelfde breedte, gelegen .
De,,Schrijver zegt, dat de Damaranen zoo wel als de
Namacquas eene groote vrees koesteren voor de aannadering des doods, waarvan niemand de oorzaak weet
to zeggen : maar, is deze vrees dan niet natuurlijk
vooral bij menfchen, die niets aan de overzijde des graft
kennen? -- Nog meer Noordwaarts dan de Damararen wonen de Kabben, die ook in ijzer werken, en
meer landwaarts de Navisfen, een zeer talrijk en magma
tic, Volk . (De z-eer geringe kennis aan deze drie laatfle
Natien is men alleen aan berigten der Namacquas verfchuldigd .) Tusfchen deze Volken en de Kaap-kolonie ligt eene groote zandwoestijn, nogtans met enkele
bronnen afgewisfeld : de grenzen der Volkplantinge breiden zich naar dien kant van tijd tot tijd uit, en de woningen
der Europefche landlieden zijn in een' menfchenleeftijd
(volgens berigt van een' ouden Hottentot) van vijf tot zevenentwintig dagreizen van de Kaap-ftad uitgebreid . (Zie
bl . 26o . vergel . met bl . 276 .) Tusfchen de Namacquas
en
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en Griquas (Bastaard - hottentotten) fchijnen de-boorden der Oranjerivier geheel onbewoond to zijn : alleen

zwerven bier, op den zuideroever, de niet zeer talrijke
Corannas, ook een Volk van Veehoeders , door geene
behoeften aan arbeid gewoon, en die dus bet grootite gedeelte van hun leven verflapen , ook geheel verdierlijkt zijn, en zich weinig am de hun toch zeker
vreemde komst van bet talrijke gezelfchap der Zendelingen belcommerden . De natutir brengt bier wit, blaauw
en purper marmer, en asbest (4eenvlas of pluimaluin)
van verfcheidene kleuren voort . Onder de natuurverfchijnfelen in deze barre oorden behooren vogelnesten
van drie en vier ellen in den omtrek, van gras gemaakt
door een vogeltje, niet ongelijk aan den goudvink, en eene
geheele kraal of dorp van vogelen in zich bevattende .
Het eerfte Volk, 't welk men nu (behalve de Bosch/es
mannen,, waarvan flraks nader) ontmoet, zijn de Griquas, die reeds, naar 't fchijnt, eenige beginfelen van
befchaving 1tezitten . Zij bewonen omtrent bet midden
van den loop der Groote Rivier, en meer Noordwaarts
op van hen vindt men de Matchappezen, een flam van
bet uitgeftrekte en, met de omliggende Natien vergeleken, vrij belchaafde Volk der Bootchuanas, bij L I C HT E N S T E I N, die hen oak bezocht beeft , Beetjuanas
genoemd ; (deze noemt den itam der Matchappezen ook
Maatjapings ;) en bet gezegde van den Vertaler, of liever Redacterar, dezer berigten, den Eerw . W E t N I N C Ic,
alsof hunne ftad Lattakoe den Nederlanderen geheel
onbekend zou zijn, is niet volknmen juist : men zie de
Ned. vertaling van L I C H T E N S T E I N'S Reizen, IVde
D. bl . 265 enz . vooral bl . 281 . Men herkent duidelijk
in LICHTENSTAIN'S Koning 181ULIHAWANG den
MALL YAB A MG van CA DMPBELL,tllanSoverleden,en
door zijnen neef MAT I E B (METH 1 B o bij L I C H T E NS T E I N) opgevolgd . Aan de onbemuurde ftad Lattakoe,
de hoofdplaats van dit Volk, geeft C A M P B E L L I5oo
huizen en 7500, LICHTENSTEIN flechts boo huizen en •5000 inwoners . Maar L.I C H T E N S T E I N zelf
Z z 3
was
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was in zijn bezoek dezer fl:ad en omftrekef door de Zendelingen voorgegaari, die hem daartoe als 't ware dent
we gebaand hadden . Vrolijker, luidruchtiger, fnapachtiger Volk, dan deze Matchappezen zijn, zal men
bezwaarlijk elders aantreffen . De jonge lieden hebben
geene bezigheden, maar zwerven rond door de clad ;
de meisjes en vrouwen houden zich bezig *net, befpottelijk opgetooid , door de il:ad to danfen en to zinger .
De vrouwen nemen den landbouw waar . Zelfs de Koningin fpit den grondtom met andere, waartoe zij bet
houweel gebruiken . Ook bij dezen zwaren arbeid begeeft haar de gelukkige luchthartigheid van aard niet (die
zij net vele andere inboorlingen van Bfrika gemeen
hebben, doch in grootere mate) ; alle zingen onder den
arbeid, en fpitten den grond om op de maat, zoodat
zij den arbeid tot een vreugdebedrijf waken . Eenvoudig zijn hunne zeden : bet onderfcheidingsteeken van
den Koning is, dat hij bet digtst bij den pot met boonen zit, en de eenigfle is, die eenen lepel heeft ; de
Prinfesfen fnijden hec morfige vieesch voor . Olifanten-,
leeuwen-, tijger-, kameelpaarden-, woudezel-vleesch
enz . words met veel fmaak gegeten . De vrolijkheid en
eenvoudigheid dezes Volks belet hen echter niet, fomtijds wreed , ja verraderlijk to zijn omtrent vreemdelin .
gen, en onverfchillig omtrent bet leven der hunnen .
(Zie bl . 16o dezer berigten .) Van de zee hebben zij
geen denkbeeld, zoo min als van fcheepvaart ; de boo .
ten zijn in hun oog groote houten bakken . Het blijkt,
dat Zuid-flfrika, van bet land der Bootchuanas of gerekend, vrij fterk bevolkt is, en dat daarin meer of min
befchaving heerscht, gelijk er ook koper- en lizermijnen
gevonden worden, waartoe zij misdadigers fchiinen to
gebruiken . Noordoostwaarts van de Matchappezen wonen de wreedere Wanketfen, die zich fchuldig gemaakt
hebben aan den moord van Dr . C o G A N , die door bun
land reisde, maar voorts althans niet minder befchaafd
en in den landbouw bedreven zijn , dan de Bootchuanas.
'Tat zulks geene tegenarijdigheid is , blijkt aan b-et
voor-
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v®orbeeld der Mexikanen in 4nterika, die otlk wreedheid en befchaafdheid paarden .) Tusfchen hen en de
1l atehappezen liggen de Morolongen onder zekerenn u o E sso, en bewonen eene clad van wet ii of i ,ooo inwoners . (Ook dezen kent L I C H T E N S T E I N onder
den naam van Muruhlongs. Voor 't overige verfc .hilt
de op gave der Bootchuana-fl:ammen bij dezen (IVde D,
bl . 338) en bij onzen Schriiver aanmerkelijk in fomrnige
namen, terwijl zij in andere, gelijk de Tamakkas, Mak,
quanen of Maquinis enz . , weder overeerikomen .) Do
Zendelingen bezochten ook de clad Malapietfie, veet
kleiner dan Lattakoe, en nag nooit door Ruropeanen
bezocht . Over 't algemeen fchijnt bet Volk der Bootchuanas eene meerdere bevolking en grootere beginfelen
van befchaving van den maatfchappelijken (niet zedelij'
ken) toefland in bet binnenland van Afrika to doers
vermoeden, dan men tot hiertoe gedacht had, ten mine
to federt bet ongeloof aan de blijkbaar opgefinuktePot
tugefchee berigten. Ten Zuidoosten van deze dus viij
uitgebreide Natie hebhen de Boschjcsmannen hunnen
aetel omflreeks de oorfprongen der Oranjerivier, de
Malalarien, de Gele, de Alexander- en Craddocks - rivicren, (in eenige romaneske, bekoorlijke flreken .) Wij
kennen dit Volk reeds vrij naauwkeurig, vooral uit
BARROW en LICHTENSTEIN ; no-tans zijn de be .
rigten der Zendelingen, die zelfs niet aan de verbetering van dit zeer diep gezonkene, bilna verdierlijkte
menfchenras wanhopen, van belang . I-Jun volkoroen
gebrek aan ontwikkeld zedeliik gevoel , zelfs aan bet in.
flinct der kinderliefde, blijkt ook hier uit vele proeven .
Wanneer de Boschjesmannen eenen aanval van leeuwen
niet ontgaan kunnen, werpen zij hunne kinderen neder, ten einde zich door de vlugt to redden, terwijl
bet wild gedierte dezelve verfcheurt . Weigeren de vaders voor de kinderen to zorgen , zoo brengen de moeders dezelve om 't leven . Fen jonge Boschjesnaan,
die met de reizigers medetrok, kon in bet eerst geen
denkbeeld bekomen van goed of kwaad ; tot het Iaatfle
Z z 4
re-
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rekende hij aithans niet bet ,doodflaan zijner landgenooten . Ook de troep van den Heer C Art P s E L L verloor
eenen waardigen reisgenoot door de vergiftigde pijlen de .
zer Barbaren, die, van den Oceaan bij den mond der
groote Rivier af, tot haren oorfprong toe, bet land der
befchaafdere Bootchuanas omgeven, en, met de zandwoestijtren j rotfen en drooge velden, eenen muur des
a.ffcheidfels tusfchen deze laatften en de Europeers opwerpetl ; die echter voor den ijver der Zendelingen niet
onbeklim .baar geweest is . Op de Kaart bij dit werk worden zij onderfcheiden door de namen van zwervende,
9pilde en lIakoenfche Boschjesmannen ; de laatflen grenzen ten Noorden aan de Tamakkas of Roode Kafers,
ten Zuiden aan de Mamboekies en Tamboekies , die zich,
1snngs de kust des Indi/chen Oceaans y van de Lagoabaai uitfirekken rot aan bet land der eigenlijk genoemelie
Kaffers, (de Koesfas van L I C li T-E N S T E I N, die
ook de Bootchuanas tot de Ka9'ers betrekt.) Deze laatften zijn ons door A L B E R T I en V A N A E R
x E m n genoegzaam bekend geworrlen ;
't geen
wij bier over dezelve vinden, kort en minder nieuw .
Onmiddellijk aan deh ftrijdbare en voor de volkplanters
lastige Natie greI st het Diftrikt Uitenhage der Kolonie, waarvan het westelijke gedeelte, voormaals Zureveld, of bet land Jer niet meer beftaande Gonaquas,
thans Albanie genoemd wordt, en de nienwe plaatfen
Graharnsflad (federt 1811) en bet nog jongere zendelingsoord Theopolis . Vandaar tot de Kaap is alles bekend .
Zien wij nu ten anderen, in hoe verre bet befchavende, verzachtende, Volken verbindende Christendom
reeds binnen deze verbazend groote ruimte is doorge .
drongen . De neerlating Bethelsdorp, de hoofdplaats
der Zendelingen , moet federt V A N D E R K E M P I S tijden aanmerkelijk verbeterd ziin, gelijk ook door den
Vertaler van L I C H T E r s T E I N 's Reize , in de voorrede voor bet Illde Deel, wordt erkend . In 1803 bedroeg bet horenvee flechts sib, in tail reeds
101 in
s I a 1904, en ten jaar daarua 2206 fluks , in weerwil van
ziek-
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jfiekten , wilde die:ren , en diefffal door de Kaferi. Men
vindt aldaar allerlei neringen en bedrijven, ook tuinbouw ; de woningen worden reeds vrij duur verkocht,
en de Zendelingen zi}n onvermocid bezig, „ om den
• inwoneren van Bethelsdorp niet alleen godsdienffig
• onderwijs to geven , inaar hun nuttige handwerkeu. to
„ leeren, en daardoor hen, zoo veel mogelijk, to he .
• £chaven ." BI. 49, 5o . De Zendelingen erkennen tut
zelve, dat V AN D E R K E M 11 to weinig de uitwendige
verbetering van bet lot der wilde Volken behartigd
heeft , en tot hen afgedaald is , in plaats van hen tot
zich op to heffen . Sedert deze verandering van fystemaheeft bet Genootfchap dan ook rijke vruchten gedragen. Niet alleen heeft men, in de barre ffreken om{rent den wond der Oranjerivier, bet zendelingsoord
1'alla opgerigt, hetwelk (volgens brieven van Mei 1815)
reeds vele nieuwelingen bekwam, en voorfpoed, beloofle, waartoe de Zendeling A L B R E C H T veel had bijgedragen, loch een jaar later, volgens de eigene berigten
der Zendilingen, door bet overlijden der leeraars en
wangedrag der leden zeer in verval was . Nog meet
Noordwaarts , aan de Klipfontei*, in bet groove Namacqua- land, is ook een InJlituut opgerigt. Veel verder, op den weg naar de Bootchuanas, is eene andere
zendelingsplaats, Griquajlad, (voorheen Klaarwater)
welke reeds veel ten behoeve van bet Volk der Griquas
moet gedaan hebben, dat gaarne naar hunne woorden
luistert ; ook order de naburige Corannas wordt door
dit middel Christendom en befchaving uitgebreid . De
bevolking bedraagt van beide Natien ruim 26oo, waarvan reeds 2io werkelijk fchool en godsdienffig onderwins ontvangen ; reeds ioo inboorlingen kunnen lezen ;
ook worden dezelve in handwerken onderwezen . De
9vetten dezer nieuwe Volkplanting werden op de verdere
reis van den Beer C A M P B E L L aan de naburige Corannas, die men ontmoette , voorgelezen , en dus dezelve ook zoo veel *_nogelijk in het road uitgebreid . Aanincrkelijk zijn reeds de werkingen des Christendoms onZ z 5
der
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Gr~irguvs ter verbetering van hart

en wandek.

Vaubia

zal tnen QOk op de Boatcbuanas moeten wer*
tee, z,OQ dezen Zeldelingen bij zich willen ontvangen,
ketgeen bun Koning M A T I E B meer of min flaauw
Iceft toegeftemd . Onder de Boschjesmannen vond de
Beer

CAMPBELL in bet fchoonfte des lands eene

vreedzame kraal, die met vreugde Zendelingen wilde
ontvangen . Vanhier tot de Kafers heeft men nog niets
kunnen doen ; doch hier is in bet begin van 1816 eene
verandering ten goede bewerkt, die Koning G E I K R
zeFv' en verfcheidene andere Opperhoofden met een
vurig verlangen bezield heeft, om bet Christendom to
2eeren kennen , zoodat, toen reeds werkelijk de vergunning tot eene zending gegeven, en de plaats daartoe
bepaald was . Men weet , dat reeds v A N D E R a E M#
dit voornemen gekoesterd had, maar bet door de toenl •
rnalsige: onwilligheid der Kafers had moeten opgeven
nogtans heeft bet zaad, door hem uitgeftrooid, bij ve)en wortel gefchoten, en begint thans to ontkiemen ;
de. z~~oti zelfs van eenen Overfte onder hen p&edikt ijverig bet Christendom . De zwervende HottentotA F R I K A •
N E R, de fchrik van geheel de nabuurfchap der Volk .
plantingen, en vooral der Zendelingen, is geheel om .
gekeerd, en „van een verfcheurend roofgedierte in een
zaclatmoedig lam veranderd ." Onder de Hottentot-

ten

zijn verfcheidene perfonen tot de prediking bij hun-

ne laiadgenooten in that, onder welken de ijverige c uP I D S , reisgenoot van den onvermoeiden Zendeling
R F A D , zich onderfcheidt .
Wanneer men alle deze daadzaken bijeentrekt,, zal
men gewis aan dit boek geene belangrijkheid ontzeggen,
en even min onverfchillig of zelfs,afkeerig blijven van
bet Zendelirlgswerk in dit gedeelte der wereld . Geenszins willen -wij den Heer L I C H T E N S T E I N en anderen van kwade trouw verdenk :n ; integendeel, wij gelooven, dat hunne berigten op dat tijdflip veel waarheids behelsden, en dat misfchien nog menig Zendeling
meer een' onverlichten ijver, dan eene wijze zucht voor
waar-
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waarheid en Christendom gehoor geeft, en daardoor de
vrucht ziyner pogingen ftremt ; maat Qyer 't 41genteen
is toch verbetering zigtbaar ; men ontdekt, dot de
Zendelingen Godsdienst en befchaving hand aan hand
laten gaan , en niet eenzij.dig den eeriten aan de tweede opofferen, hetwelk de hatelijke ondeugden eener
baatzuchtige halfbefchaving ontwikkelt, Loch de lagtRe van hun plan uitfluiten, het-welk enkel gefchikt Is
ow onkundige dweepers to vormen . Zijn de Hernhutters aan de Baviaauskloof (thans hot Genadedcrl) hun
dan ook vooruit, zij wenden Loch lolfelijke pogingen
aan, om met dozen to wedijveren ; en het is billijk,
hierbij ook de grootere moeijelijkheid in aanmerking to
nemen, waaraan de ineer afgelegene Engalfche Zende•
lingen boven de Hernhutfche Broeders , in de nabijheid
der Kaap - ftad , blootllaan .
Met dit alles kunnen wij niet ontkennen , dat ins dit
werk al to veel melding gemaakt words van den tijd,
wanneer de Zendelingen predikten, het avondmaal uitdeel.den em. , zelfs de tekften der leerredenen, waarin,
op zulk eenen afftand, de Europefche Lezer gewis*geen
belang heeft . Oak is het jammer, dat de Schrijver niet
wat meer werks van de Natuurlijke hlistorie des lands
heeft kunnen of willen maken ; iets, waarvan men uit
enkele ftalen ziet, dat ftofs genoeg in deze ruime ge\vesten voorhanden was, en waarin hij bij L I C H T E NS T E I N verbazend achterflaat .
Hoe fchilderachtig,
.
v
hoe belangwekkend is b . de reis van dezen naar Lattakoe door eene ftreek, althans even bar, als welke
C A M P B E L L, vandaar terugkomende, doortrok ; en hoe
dor is nogtans het verhaal van dezen ! Deze dorheid
hindert vooral in het begin, eer men buiten de yolk .
planting komt, en deed d°n Rec. ineermalen bet book
verdrietig uit de hander leggen, tot hij zich verval •
hens voor zijne moeite beloond zag .
Moat het Zendelingswerk, federt eenigen tijd op
Otahiti met zuik een' fchitterenden uitflag bekroond,
ook in het Zuiden van Afrika op den dour rijke
vruchten der Geregtigheid dragen!
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De Christelijke Eedeleer. Door F . v. R E I N H A R D,
Eerflen Hofprediker, enz. to Dresden . Uit het Hoogduitsch. 17111/le Deel. Te Leiden, bij A . en J . Honkoop . In gr. 8vo.
398 Bl. f 3- 12
Jammer is bet inderdaad, dat dit voortrelfelijk werk
niet in aller handen is ; maar aan weinige Leeraren van
den Godsdienst is bet echter geheel onbekend ; en nietnand is er, die bet kent, of hij hecht er groote waarde aan , en bet fmart hem , met otis , dat de voortreffelijke Schrijver door den dood verhinderd is, hetzelve
volkomen of to werken . Van bet derde deel hebben
wij .bier nu bet uitvoerig, welbewerkt Plot . De zinnelijke hulpmiddelen, welke de Godsdienst aanbeveelt,
om de beoefening van bet goede to verligten : de kerkelijke gemeenfchap ; de broederlijke beftraffing ; bet
gebruik der H . Schrift en nuttige boeken ; openbare,
gemeenfchappelijke Godsvereering ; feestdagen, en riche
tingsuren ; (oefeningen :) Dciop en Avondmaal . Vervolgens de geestelVke fiulpmiddelen tot betzelfde doel :
inkeer in ons binnenfte ; zelfbeproeving ; beltendig gadeflaan van zichzelven ; vertl:andig genot van onszelven ; befpiegeling van verfchillende foort ; vrome gemoedsfemming ; bet gebed ; bet vasthouden aan nutti .
ge grondftellingen en levensregelen ; vrijwillige oefeningen van zelfverloochening ; bet zorgvuldig bewaken van
onszelven . Het laatfte deel intusfchen, hetwelk de
wijze behandelt, waarop de echte zelfoerbetering ontil:aat, en des menfchen langzame vorming tot volkomenheid, is even uitmuntend begonnen, doch uiet ten
einde gebragt ; en dit fmart to sneer, daar niemand gemakkelijk befuiten zal, de proef to nemen, om bet
werk van eenen R E I N H A R D nu to eindigen . Wij wenfchen echter, met den Vertaler , dat een daartoe bevoegde iedere bedenking ter zijde zette , gaf, wat hij kon ,
en tevens van geheel bet werk zoodanig een kort begrip
ver-
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vervaardigde, als ter voorbereiding en ook gemakkelijke herinnering van bet groote werk dienen (ton ; en hetwelk niet zou nalaten, (dit voegen wij er bij) de be .
geerte, om bet werk zelve to bezitten en bij iedere bijzonderheid to kunnen raadplegen, krachtig nit to lotken .
En of wij, ter vervulling van dezen wensch,
hierdoor eenigzins mogten medewerken, willen wij .,
met's mans eigene woorden, opgeven, wat er nog aan
ontbreekt . De bekeering was nog to behandelen overig .
R E I N H A R D fprak nu over den gemoedstoeftand van
onverbeterde menfchen ; bet noodzakelijke en den aard
van de wekking nit dezen toeftand ; de verfchillende foorten der wekking ; hoe bet met dezelve doorgaans gaat ;
aanmerkingen hieromtrent ; de krachtige, en van bet
behoorlijk gevolg verzelde, wekking ; ware aanvang det:
Christelijke gemoedsverandering ; menigte van uiterl4ke,
dingen , die dezelve bewerken en vergezellen ; of men bet
t1jdftip der bekeering moet kunnen opgeven ; gevolgen
van den aanvang der gemoedsverandering ; de erkentenis der zonde, die noodig is ; derzelver omvang ; hoe
deze erkentenis ddoorgaans is , en hoe men dezelve rigten moet,; bet langzaam toenemen daarvan ; bronnen en
middelen ter bevordering ; daar wede gepaard gaand berouw
en droefheid , in derzelver acrd ; trappen en oorzaken daarvan ; de boetkamp en nuttige vertwijfeling . Tot zoo verre
R, E t N H A R D ; en nu liet hij dan nog overig : „ Een
„ zondaar, die de ongelukkige betrekking tot God, zij• nen Schepper en Weldoener, waarin zijne inisdrij• ven hem gebragt hebben, en zijne groote frafbaar .
• held voor God, heeft leeren gevoelen, moet befef .
„ fen, dat er voor hem alles daarvan afhangt, dat hij
„ in eene betere betrekking tot God gerake, en ziclt
• van Gods goedertierenheid en genade verzekere ; de• wijl hij anders nloed noch kracht hebben zal, om aan
„ ziine zelfverbetering to arbeiden . Nu kan men intus„ fchen, naar de leer van bet Evangelie, Gods genade
• niet deelachtig worden, dan door een geloof, da4
„ zich Gods beloften in Christus toeeigent, en
„ zich

706

F. V . ItEINt#ARb

• zirh gurre do ge*illig aan de fchikkingen onder+.
„ wdfpt, die God door Christus tot heil van zone
• daren heeft gemaakt : Van dit geloof, dat, juist om• dat bet den verfchrikten en verfaagden zondaar cooed
• inboezemt, en hem ten nieuw ]even geeft, voor de
• Christelijke zelfverbetering van bet hoogile gewigt
• i#, moet derhalve oolt afzonderlijk gehandeld wor• den . - Daar het ware geloof zich aan de ganfche
• orde, die God tot redding der menfchen gemaakt
„ heeft, onderwerpt, maar een wezenlijk deel dezer
„ orde in den eisch beftaat, dat de begenadigde zon• dear niet verder zondige, maar Gods wil, en gevol• gelijk de Zedewet, gehoorzaam opvolge ; zoo is eeri
• opregt pogen, om kith van alle kwaad to reinigen,
„ en bet goede to doen, een noodwendig en onmis• baar gevolg van bet ware geloof . Die pogen verdient
• dus ook afzoiiderlijk befchouwd to worden . - Heeft
• bet nalateli van bet kwade en bet doen van bet goede
• door dirt pogen wetkelijk pen' aanvang genomen, dan
„ lboat men h2tzelve onafgebro1en voortzetten, en on„ opktoudelijk iii bet "ede wasfen en toenemen . Maar,
• naar de ondervinding, doet men zulks op verre na
• nog net teedS. Deze vordering in bet goede is aan
„ ontelbaat vele zwarigheden onderhevig . De ijver in
„ bet voortgaan verkoelt . Men vervait tot een traag
• flilila#n, of wel tot een werkelijk achteruitgaan . De
„ wa§dom in bet goede, en derzelver gefchiedenis,
„ verdiefit dus eene ganshh bijzondere opmerkzaam„ beid , en men behoort alle daaraan verknocbte afwis• felingen naauwkeurig to kennen . - Eindelijk beftaa*
• bet doel der ware zelfverbetering in de Chris :elijke
„ volkomenheid. Deze nadert hare voleinding, naar
„ mate zij bet tot de hoogite reinheid eh detigd, tot de
• hoogfte gelijkheid aan God brengt, welke de men%
• fcheliike natuur op aarde berdiken kan . De Christe3i lijke volkomenheid, welke men mar l to dikwijls in
3, eerie valfche grootheid, in eene onnatuurlijk dweep• achtige verhevenheid, gezocht heeft, moet dus zorg .
„ vu1-
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„ t'uldig in bet regte licht gefteld, en de wife, waar .
y, op men dezelve (feeds meet naderen, en daarmedt
y, bet werk der zedelijke verbeteriilg ten einde brenge'n
„ kan, moet naauwkeurig aangetoond worden . Met
„ dit onderzoelk loopt van zelf alles af, wit dit deei
„ der Zedeleer bevatten moet ."
Velen lezen R X z tv H A TL n in bet oorfpro ikefjke ; en,
ten aanzien van dit werk vooral, hebben delen veet
vooruit . De weinige aanmerkingen van den Vertalek
zijn toch, immers wat dit Deel betreft, van geen seer
groot belang . Echter verbiijden wij ons, dit voor •
'treffelijk werk ook in onze tale to bezitten .

De waardij en het refit gebruik der Hervorming, ter
bevordering eener edele denk- en gewetensvrijheid ;
van r. . C . c . Uit het Hoogduitsch . Te Groningen 1,
bij W. Zuidema. i$r7 . In gr . 8 o . So Bl. f : -15
r 1' ij wenfchen, dat dit boekje in veler handen moge
komen ; want wij houden bet voor eenen uitnemenden
leiddraad ter verkrijging van eenig inzigt in bijzonder, heden, rakende den flaat der Christelijke Kerk en der
Ilervorming. De Schrijver heeft ook , blijkens zijn voorberigt, dit ftukje beflemd voor lezers, die in de ge.
fchiedenis der Hervorming nog vreemdelingen, of er
nog to weinig mede bekend zijn, om er zich een regt
begrip van to maken. Hij kent Leeraars, die van deze
gefchiedenis niet veel meer weten dan de namen L U .
THBR,ANELANCHTHON enz .,oftenminflezichmet
deze gefchiedenis onbekend aanitellen, alzoo er de rep
to gevolgen of niet uit kunnen, of niet uit willen trek-ken ; en deze zijn het voornamelijk, die de weldadige
werkingen der Hervorming fluiten .
Reeds in 1795 is dit flukje in Leipzig gedrukt ; reeds
v66r eenige jaren had de vertaler -- ook den Eland van
Evangeliedienaar bekieedende -- de overzetting begunnen
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nen : maar omftandigheden in de politieke wereld deden
hem dit werk flaken . Nu oordeelde hij bet tijd to zijn,
om's door de u .itgave van hetzelve in 't Nederduitsch,
lets bij to dragen ter bevordering van godsdienflig belang . Wij erkennen in dit doen zijnen echt Protestantfchen geest , en zeggen hem dank voor zijne vloeijende
vertaling, die, benevens bet belang der zaken, maakt,
dat men het, 8dns ter lezing opgevat hebbende, fchier
niet uit de harden leggen kan .
Een motto van L U T HER, aan bet hoofd van bet
werkje geplaatst, doet ons deszelfs geest genoegzaam
kennen . Wij willen bet vertaald mededeelen : j Ik wit
• vrij zijn, en mij door geene magtfpreuken van Kerk• vergader.ing, wereldlijke Magt, Akademie of Paus
• laten binden ;maar vrijmoedig belijden,wat mijwaar• heid blijkt to zijn, bet moge nu door eenen Ortho• dox of door eenen Heterodox beweerd, en door wel• ke Kerkvergadering ook goedgekeurd of verworpen
• worden ."
De Schrijver geeft eerst op , clan Rant der Kerke, en
de misbruiken in dezelve, benevens eene bexnopte gefchiedenis der Hervorming . De gefchiedkundige aanwijzingen, welke, zonder belemmering van bet vloeijende
des flijls, niet wel ingevlochten konden worden, geeft
llij telkens in eene noon . Dit is juist bet fchoone mede
-van dit gefchrift, voor met bijzonderheden min bekende
iezers . En waarlijk, thans, daar de befchouwing van
liet werk der Hervorming zoo aan de orde van den dag
is, is eene wat nadere kennis dezer bijzonderheden,
dan menig ook niet geheel onbedrevene bezit , wel noodig. Al verder wijst de Schrijver den vinger der Voorzienigheid in bet werk der Hervorming, benevens bet
-gewigt der gevolgen van hetzelve, aan ; terwUl hij meteen de tegenwerpingen, die to dezen aanzien konden
gemaakt worden, ontzenuwt. Eindelijk wordt opge,.
geven, hoe men de Hervorming to gebruiken hebbe,
en wat er gedaan moet worden, om bet door haar aangevangene to voltooijen . De Schrijver laat zich bij deze
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ze gelegenheid in op de beoordeeling van de noodzakelijkheid of fchadelijkheid der fymbolifche boeken, of
flaande geloofsbelijdenisfen, en vergeet niet, de noodige vrijmoedigheid, maar tevens voorzigtigheid en befcheidenheid , aan to raden . Hij niaakt onderfcheid tusfchen praktisch-onfchadelijke en praktisch-fchadelijke
dwalirigen in een kerl ;elijk leerftelfel, en geeft van de
laatlle eene kLeine lijst . Wij hadden evenwel gewenscht ,
dat hij deze flellingen , in plaats van ze maar geheel to
fchrappen, liever van hare bijbelfche en onfchadelijke
zijde had voorgefleld : men kan ze immers niet geheel
onbijbelsch noemen ; maar flechts hare `verkeerde voorfelling en misbruik is zoodanig . De leer der volilrekte
verkiezing en verwerping ftaat op deze lijst niet : dit
komt waarfchijnlijk daarvandaan, dat in Duitschland de
Hervormde kerken, zoo min als de Engelfche kerk en
de Hervormden in Frankrijk, zich nimmer aan de vastftelling van dezelve hebben willen onderwerpen .
Allen wordt gefl=fd met aanhalingen nit de fchriften
der Hervormers zelve. - De Schrijver is een echt bijbelsch Christen . - Tweemaal vinden wij Martburg
in plaats van Wartburg, eens Holm/lad in plaats van
Helmfadt ; zeker drukfouten .
Kort Onderwijs aangaande

de Boeken des 0 .

en N.

herbonds, door ALEXANDER DE KONING,Pre-

dikant to Sliedrecht . Te ,fm lerdam, bij W . van
V liet. 1817. In kl. Svo. 24 BI. f : - 2 - 8

II

et register der Bijbelboeken, voorts over den inhoud
van ieder boek een enkel woord, zoodat het boekje den
kinderen dit noodig onderrigt geeft, hetwelk bij de ca`
techifatien wel eens vergeten wordt. Deze 23 kleine
lesjes zullen onderwijzer en leerling maar weinig ophouden, als een aanhangfel bij de catechifeerles befchouwd, en het noodig van buiten leeren derzelven
}cost ook weinig moeite .
AaXOEKBESCH . 1818 . No . 16.
t~ a a
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.1edevoering over bet lot der 4rmen , en de middelen ,
welke in onzen kring liggen, em, door bet aanwenden derzelve, de armoede to weren, en maatfchappelijk en bijzonder geluk to bevorderen ; uitgefproken
den 18 Febr. ISIS, in bet Departement Sneek, der
Maatfchappij : Tct Nut van 't Algemeen, door H.
w . C . A . V I S S E R . Te Sneek, bij F . W. V . B.
Smallenburg. In gr . 8vo . 44 Bl. f :-8- :

M et warme deelneming wordt bier bet groot aantal
en ellendig lot der Armen aangewezen , en gewenkt op
bet hierdoor der Maatfchappije dreigend gevaar ; terwiji de verhelping van die ellende als Christenpligt herinnerd wordt en aangebonden . Wat de middelen, die
de Sc .,rijver aangeeft, betreft, zoo bepaalt bij zich niet
bij 't ge-n men van Rijks . of Stadswege verlangen en
verwachten moet , maar bij 't Been door b1jcondere welgezinde leden der maatfchappij kan worden verrigt, deels
als behoedmiddelen tegen vermeerdering van armoede,
(verzorging van kraamvrouwen enz . , fondfen voor zieken en ter hegrafenis , en bet oprigten van fpaarbanken)
deels als werkelijke hulpmiddelen bij bet bef}aand gebrek, waarbij hij zich dan i) tot de werkelijk bedeelden, en a) tot de armenkinderen bepaalt, (zorg voor
de herf}elling der organifatie van de verzwakte menichenfoort , - voor geregelden arbeid , - voor op.
wekking van godsdienflig en zedelijk gevoel, -- en
voor hunne zieken, zwakken en ouden ; en , wat de
kinderen betreft, onderwijs en industriefcholen .) Het
gelukte den Redenaar, to dezer gelegenheid eene i'om
van f soo to verzamelen, met welke hij de proef zal
nemen , om eenige kinderen in de Armenfchool, bij afwisfeling met bet gewone onderwijs in handwerken ,
anderen, buiten de fchool, in andere handwerken to
doen onderwijzen , en nog anderen onafhankelijk te itellen van de willekeur hunner onredelijke meesters . Wij
kun-
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kunnerr ri}et anders , dan . den beaten uitflag wenfc1en
van eene onderneming, met zoo geringe hulpmiddelen
begonnen, en 's mans belan e1oozen ijver on w&rote .
menschlievendheid tikn voorbae4de aa"rijzetl .
Bet Karakter en de Befhemn ing yan den Na;;, door P-. FlaxRE N B E R G. Uit bet Hoegdi.it * h . Te Amfiterdvv, Ail J .

vas der Hey.

L

7.

In gr . 8vv-. p5a ,Bl.

f g- . i3- .,

Ie werkzame Haagf he Leernar V E R wt Y -- die bnieft
kndgenoot bet eerst bekeud maakte met dezen waardigen
$chrijver, door de vertaling zif ner voortreffelijke getbhfiftoh,
bijzonder voor Vrouwcn gefchikt, en met zooveet geestdrift
ontvangen en gebrnikt in onze befcjisal'dere kritjgen -- brengt
ons, door de overbrenging van dit gefchrift onder nieuwe verpligting, daar her vau dezeifde waarde asl . Het voorberigt
zegt met een woord, wasrin dit werk van andere, en bijzonder van bet voortreffefJke -nn i o C x k r. s , verfChilj:. Het was
mijtt dolt
t. t E H R z rta k R o, den Non te teeketen, zoo
als de cede hem vordert . Dat ae- mitts dlpr g3`Ljtlgegtnjelen ,
welberadenheid, moed, vastheld, krdeht, #ermogen over zicls .
zelven, edel zeffgevoel en krae .1tfp, uitgebieide u'erkzaamheid
9trdet u'ttmunten, It genoeg bekehe7, Nlaar ale ziel- en zedeku# .
dige ontwikkeling, de naauwe, hepialing van deze eigenfchappen„
en de befte'rrtfsiirtg van derzefver verhouding tot de verfc/lijA e,
len van den tijd, waren zoo veel to meer eene behoelte, hoe
sneer de begrippen daarvan wankelend en aan menigvuldige,
raisvattingen blootgeJleld zijn . Het werk zelve is in Voorlezinlen aan Jongelingen ingekleed. De eerl'e flelt de gro#d.
trekken voor voor bet ideaal van bet echt mannelijke wezen, en
geeft de algemeene omtrekken ; in de volgende worden zullte

eigenfchappen behandeld , die eene ernitige behartiging ver .
dienen. Zedelijkheid is de grondflag, en met dezeive godsdienJligheid ten naauwfte verbonden . Ilij , die E H R E N BE R a
tilt zilne overige fchriften kent, kon geenen anderen dati
dezen hechten grondflag ook bier verwachten, en vindt zich
Met to leur gefteld, als hij bet echt mannelijk karakter bier
op bet geloof aan bet hooge en eeuwige gebouwd vindt . Deze
hoQfdbepalingeu der edele menschheid in bet algemeen worden
A a a 2
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den naar de bijzondere eigenfcltiappen van bet geflacht gewij
zlgd. ,, In de burgerlijke maatfchappij is bet openbare leven
„ aan den man, bet haisfelijke aan de vrouw toegewezen ;
„ aan den man bet algemeene, aan cle vrouw bet bijzottde .
• re ; aan den man bet veeloirrvattende en groote, man tie
„ vrouw bet beperkte en kleine, mbar hierom niet minder
• gewigtige en eerwaardige ; aan den man, war kracht en
„ mood, aan de vrouw, 'Coat innigheid en lijdzaatnheid vor,, deft ; mm den man, vcat infpanningt kost, man de vrouw,
„ waartoe flille vlttjt behaort ; aan den man, war door dlep,, denkend veriland en welberaden' w l , ear. .e vrouw , wat
„ door -hot hart en de fchranderheid bef ust wordt ; aan den
• man bet geld winnen, aan de vrouw her geld befleden ;
„ man den man de bezigbetlen van her beroep, aan de vrouw
„ de htii*ouding ; aail den await bet ernflige, man de vrouw
„ bet fchoone. De maatfchappij heeft hierin niet volgens
• blinde wilfekeur $eltanAeld ; zij heeft uitgewerkt, war de
• Natuur door epnen oQrfpronkeilijkea aanleg en opweLliugeu, aanwees,'f enz .
• 2oO behoort den eigendoinm.elijJc aiul den man kracht en
zelfilandigbeid, vuur en werkzaamheid ; alzoo ligchamel}jke
flerkte, belder, diepirdrinsP'ta ,- 1v3gvatteltd. veriland, vrij •
heid en zelfftandigbeid van deriken, en bij den wil welbera.
denheid, moed eti vastheid ; bieruit volgt kracht van handefeit,, just in her groote, utrnnogea over zichzelven, groot en
edelmoedigheid ; bij moet de rleun der zwakken zijn, waarfiede bet gevoel van eer naauw 'V..erbonden is, eu zekere ede,
le trotschheid .
De volgende Voorlezingen, 16 in getal, hebben deze opfchriften, met welker opgave wij ont vergenoegen moeten,
dear wij den rijken inhoud, niet kunnen fchetfen : Het zelf.
denken van den man . -- Menfchen- en wereldkennis, - Over
de behandeting der verbeeldingskracht. - Over de ~esthetifche
yorming. - Over her zedelijk karakter van den man . - Over
her handelen naar grondbeginfelen . - Over de mannelijke befluitvaardigheid. - Over den mannelijken cooed . (Twee Voor.
lezingen .) - Over de mannelijke vastheid. - Over den manttelijken ernst. - Over de manneli'ke kracht . - Bet vermon
gen van den span over zichzelven . -- Enthuftasrnus en u4ijsheid. -- Her edel zeif -evoel van den man . - De werkkring
en de iverkzaamheid van den man.
WI)
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eft is, en
\Vij vmis8t#Wett, dot dit bb~ek reeds in vele h
wetefehen vooral, dat bet veeG gelezen en nagedecht eat wor .
den ; maar orij waarfehuwen den jongeling, dat b# het Diet
viugng en oppervlakkig wzen kan . Van gezette lezihg en Da.
denken ftelleti wij ons de beste uitwerking voor ; bet gevoel :
,, zoo meet ik zijn ," dringt zich telkens op, en boven vele
andere bcsekext heeft bet dit vooruit, dat bet Diet flechts aan,
wijsc, hoe men wezen moet, maar ook , hoe men bet worden
kant Wij vertrouwen, menig jongeling wenscht aich ee4g~
vronw, zoo ais bear E H aE N B E R G vormen wil ; hij moec
den eisch den ook billijk vinden, dat hij voor hear de man
z1i , then E H R E NF E it o bier teekent . Mogen vele van Nedr .
lands edele zonen en dochteren den waardigen Schrijver hoog
waarderen en volgen l Zij zplkei hem geheel hun levren dankbaar zijn .

Esther en Mordechai, of het Purim .der Israeliten . Treurfpel.
Door_•J z . D E J o~N G a . TO' 4mJfer
; bij H. M~aolenijzer.
1117 . If' kl. 8vo. 107 BI. f : . 12 ;

C

a ira! pa ira•! Op die wljze moet men de Joden vanvat
ten! Men hervartne de Joodffhe gebrtitken ; men doe bet
door eeti tdoneelfpel ; zoo komen zi x}tengskeirs natter, en
worden den eindelijk van zelve, hetgeen Zendeling en Bij .
belg.enootfchap ook van bon, maken wil . +- Het is een oor.
fpronkelijk denkb'eeid ; en deze oorfpronkelijke eetleling, zoo
als de Schrijver hem noemt, is voor de Mousjes goed ge .
noeg . Hij begint, met wijze vooriigtfgheld, vaIl onderen of
op . 1-let geldt , bij deze eet'fte proeve, Dog moor eene kleinigheid . Evenwe} bun vervaar}ijk getier op bet Hamansfeest is
den Christenen in de hunrt van hunne Synagogen 1^stag ge .
noeg ; maar als zij nu de groote gebeurtenis, over welke zij
feestvieren, op bet Theater, en nog al een weinig anders ,
dan in hunne heilige boeken, vertoond zien, zullen zij bet
Feest wel met bedaarder zinnen vieren, en wie weet wat
Diet al meer van de Christen -komedianten leeren!
Men vertoont bier eene en andere zeal in bet paleis van
den Perzifchen Koning, en vindc er de Koningin nog al op
eenen anderen voet, dan men zich dot zoo zon voorfiellen ;
ook loopt Mordechai, in zijn ronwgewaad, zoo maar fami .
A a a 3
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Near NJ bar uit en in . De onbepaa!de en mis3-Mm wet al.
tijd durende tijd , in welken nientand den Kotling ongeroepen
naderen mogt, wordt hier op zeven dagen verminderd ; en
hetgeeen Esther voor de Joden waagt, kbmt krer joist niet
voor als een bijzonder waagiluk . Vandaar ., dat Mordechai
niet hear, wear zij Mordechai, hoed infpreekt en aanzet .
Mordechai had ook reeds fang eene bediening (die van ambzs.
fcbrijver) am het Perzifcbe Hof ; en dit baantjtr gaf hero de
befchikking -ever eenig krijgsvolk . De onrdekkieg der eamenzwering, en bet redden van 's Konings seven, vatt kora na
die ap}kritie van Esther hij dm Koning anti De flarpeioeae
nacbt en bet lezen van de gedenkfahriften vaa1'c nu tveg
1fet is oak maar een f}apelboze nn ht en eene oude #took I
Daarenteegen vinden wij hier am Flaman met de zanxet2weerders verbonden, en niets minder dan den troon voor zichzelven begeerende . Opdat deze nieuwe, tot nog toe onbekende,
boosheid de Joden op hem niet nog meer verontwaardigen en
nog harder ton doen fenreeiiwbn, dasi zij'nta op fiun Purim
ggewoon eijn, eindigt ties ftsk Wet Met free: „ kt{ttgt hem
daaraani" (aan die galg, :hier in. een kruis verand'erd) maar
komen Joden en Perzen nog dank zesgen v .nr ac v rneffin;
van 11JWAr ecziti r en mogen do joodfobe aanfchonwers dan ma
bun gevoel iucht geven, door, rot verbaaing, der overige
aanfchouwers, bet koor to aacoiApagnereu bij bet volgeaade
zangfiuk :
Triomf! triiouifI ganscb Israel juicht,
Zijn feestgezang wordt aangebeven,
HiJ, voor wien 't zich eerbiedig buigt,
Schi.ep uit den- dood voor bun bet levee :
Hef aan;! hef aan bet feestgezang,
Van trotfchen Humans ondergangi
Zijn wraaklusr had wet 't Pur geworpen,
't Oni-chuldig volts beticht met fchuld ;
Maar hij moest zelfs den tlrafjelk florpen
Voor hem met doodlijk gi .f gevuldc
Triomf! triomF! door alle d'eeuwen .
Vier' Jakobs dankbaar nageflacht ,
't Zij druk het treft, of vreugd toelachr y
llet blijde Purim der Hebreeuweal
Jam.
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jammer, dat bet fink, dat toch van afle Oosterfche kleur
en gear to eenemaal verftoken is, niet in bet Jidsch Duitsch

is opgefleld ! - Overigens zeggen wij niets, dan : pictoribus
atque poftis, cet .

Almanak voor Reizigers in bet Koningri,k der Nederlanden.
Met Platen en Platte Gronden van Steden . Iffe Jaargang
1819. Te 4snfierdarn, bij Mortier Covens en Zoon, ten
Brink en de Vries . In 8vo. 7z Bl. f i - I6- :
V Y aar tangs en hoe reizetr wij naur deze of gene plaats
welke is derzelver oorfprong en gefchiedenis - wat kan onze nieuwsgierigheid op den weg of aldaar bezig houden eu waar moeten wij bij onze aankomst bier en elders, of
tot voortzetting van de reize, of om eenigen tijd vetblijf to
houden, ons begeven?" Deze vragen, geiijk zij tot aanleiding verftrekten van bet plan ter uitgave van dezen Reiswijzer, worden door denzelven beantwoord op eeue wijze, die
allezins aanmoediging verdient . De Guide des Voyageurs, van
R a 1 C H A R D, flrekte ten leiddraad in fchikking en verdeeling ; en vincit inrU ra .- in dit $ukje . na eerie beknopte
Rijksbefchrijving, die van Amflerdam, Rotterdam enz ., en,
zich vervolgens langs alle mogelijke wegen naar dezelve op
refs begevende, de vermelding en befchouwing der tuscchen
gelegene plaatfen . Ecn net bewerkt Kaartje van de Reiswegen tusfchen Amfterdam, den Haag, Rotterdam en Gouda,
Platte Grondjes van Amfterdam, Leiden, den Haag, Delft,
Rotterdam, Gouda, en zeer aardige Afbeeldingen van Am-.
ilerdgm Rotterdam en Boskoop, verfraaijen en verzinnelij .
ken (dat wij ons zoo eens uitdrukken) deze zindelijk uitgevoerde proeve eener onderneming, die, bij gewenschten biival, jaariijks zal worden vervolgd, en waaraan wij niet mogen nalaten, nis zoodanig, onze voile goedkeuring en ernltige
aanbeveling to fchenkeu .

Willem en Arnalia, gejchetst in kleine Verhalen voor de Jeugd.
Naar bet Hoogduftsch van j . H . L E H N E R T . Met Plattjes .
Te AmJlerdam, hij M . Westerman . In i2rno. 88 B1. f :-I8- :

O nder de

duizend cn-ldn vertaaide Kinderwerkjes onderA a a 4
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fcheidt zich bet boven vermelde op eene gunfl'ige w1jze.
Lezer en Uitgever verfchoonen ons zeker, dat de, met bet
eind des jaars ons als overrlelpende, vloed van nieuw nitkomende boeken ons verpligt, bet bij deze algemeene uittpraak
to laten berusten . Trouwens, de naam van den kundigen en
kinderlievenden WE S TE R M AN voor hetzelve, als Uicgever,
waarfchijnlijk oak wel Vertaler, brengt aireeds zijne aanbeveling mede .

Gedichtjes voor Kinderen . Met Pla #jes . Door M . W E S T E ItMAN . Te Amfierdam, bij M . Westerman . In i2mo . 72
Bl. f I-i2 . :
VVaar de Ondervinding fpreekc, moet fchier alle wederfpraak zwichten . Receufent herinnerde zich een ongunflig
oordeel omcrent deze Kindergedich ties in een ander Tijdfchrift, nam zelf de proef bij eigen kroost, voordat hij bet
zijne uitbrigt, en vindt zich, door den gelukkigen uitflag,
thans verpligt tot eene tegengeflelde uitfpraak . En hoe kon
dit anders zijn? Immers, zoo hij wdl is onderrisr -a5 net
niet zoo zeer de Divhccr, als ae vader, die deze lieve rijmpjes oorfpronkelijk alleen vervaardigde voor zijne kleinen, at .
zoo enkel derzelver namen bezigde, (waartoe zijn calrijk gezin hem genoegzame verfcheidenheid opleverde) en eerst ni
deze welgeflaagde proeve op den inval kwam der uitgave .
Met uitzondering van Het Graf van den 4dmiraal Heems .
kerk, dat bier niet thuis hoort, zijn de flukjes doorgaans
voor klcine kinderen wdl berekend . Daarom ook zien wij bier
en daar een enkel vergrijp tegen bet metrum, als bl . 30, reg .
I v . o., to gereeder voorbij . De uitvoering is zeer zindelijk, en de naderhand ingevoegde plaatjes waarlijk allerliefsr .

Nuttige en aangename Vertellingen voar de Jeugd, in het licht
gegeven door A . JAYS, naar den veortienden druk, het
Hoogduitsch vrij gevolgd. Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen.
(Zonder jaargetal .) In kl. tlvo . IV, 1S9 Bl, f :-i5- :
De Bloemen der Zeden, of aangenarne en belangrijke Verhajen en Tafereelen, ter navolging en waarfchuwing voor jonge
lie-
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jieden van beide kunnen . Naar het Engelsch, door N . J.
S T E a V E N S . Met twee koperen Plaatjes . Te Haarlem, bij
J . Goteling Vinnis . 1817 . In kl. 8vo . VIII, 229 Bl, f i - >io . :
Nieuwe en Wet verdichte Perhalen voor de Jeugd. Naar den
derden Hoogduitfchen druk vrij gevolgd . Te Zutphen, bif
H . C . A . Thieme . 1817 . In kl. 8vo . IF, 1g¢ 131. f : -7 Jet is waar, er komen wat heel veel kinderboekjes nit.
Maar, dachten wij, toen wij dit zoo overwogen, zoo dit
ook eene weldadige fchikking der Voorzienigheid zijn, juist
berekend voor onze eeuw ? Bij de heerfchende Iigtzinnigheid,
toch, die den jongeling en de jonge dochter zeer fpoedig in
haren draaikolk medefleept, behouden in rij,pere jaren de ver .
maningen weinig invloeds . Het is derhalve misfchien zeer
goed, dat, door de menigvuldige kinderboeltjes, en die de mode dan toch ook wit, dat van tijd tot tijd, of bij bijzondere
gelegenheden, aan de kinderen gegeven worden, deze in
hunne kindschheid met vermaningen, voorbeelden van goed
en kwaad enz . zoodanig overtlelpt worden, dat zij in hunne
kinderka,nar zieh haast niet kunnen bmkeeren, of bun- oog
valt op zedelijke voorliellen, en de hand" naauwelljkl kunnen
uitfleken, of zij hebben er een open boekje in. -- Dat er nu
zoo veel kinderboeltjes uitkomen, is ook daarom goed,, wijl
de kinderen toch ooh niet gaarne din boekje zoo dikwijis
lezen, en er altijd iets voor bet verfcheuren oolo- moet wezen. Al verfcheurende, lezen de kinderen toch in 't voorbijgaan ook . Ell wilde men in 't midden brengen, dat toch
van, op deze wijze verkregene, indrukfelen weinig to wachten is, dan antwoorden wij , op ooze beurt, vragend, of er
iemand leeft, die to bepalen weet , welke heilzame beginfelen, die hij thans bij zich voelt werken, hij joist aan indrukfelen, in de vroege jeugd op foortgelijke wijze verkregen, to
danker hebbe? - Men fchrijve dan maar kinderbuekjes,
wits doeltreffende .
En dit zijn in hunne foort alle drie de boven aangekondigden. No . i bevat de eenvoudigfte en kortfle verhalen ; maar
zij zijn goed gevonden , en hebben fiechts bier en daar iets,
waar wij, om des verkeerden indruks wille, aanmerking op
moeten maken ; b . v . dat de moeder, bl . 25, bet kind dreigt
met de tehuiskomst van vader ; dat, bl . 51, de rijke broeA a a 5
der
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der den srmtn Wig, ei onder menigvuldige verwijtingej f
mededeelt ; dat, bl . Io2 . de leer, aangaande de eigene, zich .
zelve beloonende, waarde der dengd, voor een kind wat to
koud is, en dergelljken, die echter weinigen zijn . Dic nag :
gastwaard is wet Hoogduitsch, maar, in die zamenflelling,
Been Hollandsch .
No. 2 en 3 . zijn meer zaamgefleld en onderhondender,
door de meerdere uitgebreidheid en inwikkeling der verhalen.
Alleen wijkt, in No . 2 , de itljl doorgaans to veel van de kindariijke eenvoudigheid af, komt er, meer dan voor kinderen
verftaanbaar behoort to zijn, van de lief'de in voor, en zijn
de twee plaatjes ftijf en grof. Men wilde zeker het boekje
niet to kostbaar maken ; goed! dan late men de plaatjes in 't
geheet weg.
No . 3- fpant van dent drie de kroon . Stijl en onderwerpen zijn volkomen kinderlijk ; de verhalen tevens onderhoudend en goed zaamgefleld. Zij lezen vioeijender dan die in
No . 2 ; en is tilt vloeijende eene verdienfte in een work voor
volwasfenen, hoe veel to meer in een voor kindefen ! Van
let eene, of de twee flukjes, die in de voorrede beloofd
worden, det nog volgen zullen, verwachten wij dezelfde
goede eigenfchappen .

T. A . 8YPEES, .1 . U. D . quondam preetoris cxt . Parmnetica
epistola ad celeberrimum antecesforum J . M . K E M Y E R U vt,
ab anonymo conflatam epanorthotica : fic dictam recenflo .
nem examinans et virum celeberrimum arbitrum advocans .
Groninga •, Ultrajecti, Amflelodami et pasfim . hvo . maj .

pp. 64. f : -

De

12 - :

Redactie vindt zich verpligt, aan de Lezers vau dit
Tijdfchrift to beri ;;ten, dat de Recenfent Van TACO A B R AU A M s Y r tt E s, Epistola Epanorthotica , op geenerlei wijze heeft
kuunen bewogen worden, otar ook het Replick van T A c o, Epistola
parirrietica, to recenferen. Hij fchrijfc ons, dat hij op de t wee.
d e bladzijde reeds zoo verward was in den -doornbusch van
den Sypkiaanfchen ftijl, dat hij verder geen' flap in de lekcuur
heeft kuunen doen . Recenfent betuigt, dat hij zich geen
denkbeeld katt vormen , hoe iemand zoo flecht kau fchrijven
als TACO, dan alleen in de vooronderftelling, dat dit fiecht
fchrijven een kunstgreep is, om het geduld der Recenfenten al' to matten, en zich dus tegen do regtvaardige tuchtroede in veiligheid to ftellen .
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.Aan den Redacteur der Yader amifcke Letttrge

ngeN .

Mijn Heer ;
l9ir No . 1t van uw geacht Maandwerk voor October de.
2es jaars kreeg ik kennis aan de Leerrede, ter gedachtenis
van de groote verdienflen der Nederlandfciie Vaderen, betrekk
kelijk het werk der leerkhervorming, door den Hoogleeraat
A . rj r n tj . Ik zag, uit bet verflag daarvan, dat zijn RI . Ew .
zich, ter gelegenheid van aerzelver uitgave, ongunflig had
uitgelaten over mijne recenfle van ziju H. Ew. beknopte Gefchiedenis der Hervorming, door U in uw Tijdfchrift voor

November 1817 geplaatst, en inzonderheid over mijne aanmerkingen, wegens het door zijn EU . beweerde, omtrent
it rt A s m u s . Ik verinngde this natuurlijk die Leerrede nader
re kennen, fchafte mlj dezelve aan, en vond tnij, na ze gelezen to hebben, opgewekt, om er her volgende over to
flellen, herwelk ik U beleefd verzoek, in een volgendNomsner uwer Letteroefeningen, een plaatsje in to ruimen . UEd
zal daardoor vtrpligt'eta
Hares dienstv . Dienaar,
DEN

RECENSENT .

D e Hoogleersar

tj r E ij had, in zijfle beknopte Gefchiedenis
der Ilervorming, na betamelijken lof gegeven to hebben aaa
velen, die tot deze groote gebeurten'rs den weg hadden hel4
pen banen, vervolgens de verdienften van ERASMUS, to de.
zen aanzien, alleruitbundigst geroemd, en hem, als ware hij
de eenigJte man geweest , die de Hervorming had yoorbereid,
geprezen ; ja, daarmede niet to vreden, had hij ook be .
weerd , dat E R A S M U S •, zelfs in vergelijking met LUTHER,
de eei fle en grootfle flervormer genoemd moest worden ; hoe .
wel hij daarna weder verklaarde, dat beiden, E R A S M U S C11
LUTHER , in her geprezen opzigt, even verdienjfelijk warren.
Recenfent had opgetnerkt, dat bet een met bet ander niez
-we] overeenkwam, en dat, als van dadelijke hervorming der
Kerk, in bet begin der zestiende eeuw, gefprok.en werd,
(ge-
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(gelijk bier bet geval Was) E R A S M U s den naam van Her3
waardoor dan alleen verftaan word iemand , welke
aan die Ad 1ijke liervorming de hand geleend, en ze tot
(land had helpen brengen, in geen opzigt dragen kon ; de.
wijl bij tot dezelve niet alleen niets gedaan, maar ze incegendeel hoogelijk afgekeurd en zeffs tegengewerkc had, en
fiat, in dezen zin , aan LUTHER onberwisthaar de aan
ERA S M U S verkeerd gegeven naam sheen toekwam .
Reeeufent had gedacht, dot dit zoo duidelijk was, dot de
aanwijaing van den misflag sheen genoeg zon zijn, om ze
to doen erkennen ; to meer, door de Profesfor zelf, in zijne
beknopte Gefchiedenis, had toegeftaan , dat E R A s M u s tot
dadelijke hervorming fliers gedaan had ; dat hij daartoe flechts
wenken had gegeven ; dot her noodzakelijk geweest was, dat
een ander daartoe opflond ; dot E R As ns U s, zonder dar,
naoit beginfelen van bet zigtbaar work befpeurd zou hebben, enz. Ondertusfchen blijkt thans, dot Recenfenc zich
vergist heeft . De Hoogleeraar verklaart nu, in her vorbetig
zijner Leerrede, dot hij flog niet kan nalaten, E R Asii us, als den eerflen en grootflen Hervormer, ce roemen,, en
2egt, dat hij misfchien nu, in de Leerrede zUn' Aonkheelden duidelijker heefc ontwlkkctd ; Cat echter vele bevoegde
vormer,

beoardeetaars ter flond zi, ne meening wel gevat hebben, en bet

ma , r dot alleeu
Recenfent geklaagd had, dot hij eersc niet had kunnela be .
grijpen, hoe sun H . Ew. zijn beweerde wegens E R A S M U$
bad kunnen fchrijven, en daarna, toen hij er den oorlprong
van ontdekt had, her had moeten wraken, als eene misvat.
ting, -- en dat hij 's Hoogleeraars denkbeeld heefc opgege .
ven, als geheel nieuw, maar ook als geheel valsch en verwerpelijk. - Recenfent wil over her onnaauwkeurige en
raauwe van doze opgaaf van her door hem beweerde thans
geene aanmerkingen maken, en vergenoegt zich met hot vol .
gende. Hij is er geheel gerust op, dot ALLE bevoegde be .
oordeelaars her MET HEM volkomen eens geweest zijn, en
bet ook, in weerwil van hergeen de Hoogleeraar nu op
nieuw gefchreven heefc, wel blijven zullen, daarin, dot ziin
H . Ew . van E R A S M U S veel re veel beweerd, en hem, in
eenen zeer ongewonen en, in tegen- of zamenilelling met
LUTHER, onwaren zin, Hervormer, last ftaan eerllen en
graotffen Ileryormer, genoemd heefc .
De grond van Recenfents

,net dezelve ook volkomen eens geweest zijn ;
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fents gerustheid is deze. i . Alle bevoegde beoordeelaars
weten, dat, tang V66r B R A s M u s, eeue reeks van geleerde
Grieken en Italianeo bet order hen op nieuw ontloken licht
der leueren heinde en verre verfpreid h .eeft, -- dac bet aan
,hun licht geweest is, waaraan E R AS M U S zelf zoo we] , als
Nele anderen, bet bunne hebben onttloken, . - dat zijn
leeft1jd vruchcbaar geweest is in Geleerden van den eerflen
rang , waaronder zulken, die hem, ten aanzien van letterkenais , op zijde gezet mogen worden ; en dat velen van
deze Geleerden, zoo wet als hij, fchoon Wet zouitge1
bseid, w.erkzaam geweest zijn, om algemeene verlichting td
bevorderen . 2 . Alie bevoegde beoordeelaars weten, dat ooku
omtrent de verhlaring der heilige fchrift, reeds long v66r
E R A s m u s de oogen van fommigen zich hadden beginnen to
opeueit ; fchoon hij , na hen, vervolgens feberper zag, dan
zij alien ;
dat, reeds honderd vijftig jaren vroeger, een
tv i C o L A U S D E L Y R A zij ne Postillen over den Bijbel, en,
eeue eeuw daarna, L A U R E'N T I U S V A L L A zijne Aanteeke .
ningen over het Nieuwe Testament gefchreven hadden, en dat
aan bet lient, door den eerstgemelden verfpreid , zoo veel
invloeds op de hervorming, door LUTHER bewerkt, werd
toegeichrevc9, a .t .nn vrii atgemeen erkende, dat, ware
L X R A niet voorgegaan, L U T H E R zulk goed . fpel . Wet zou•
de gehad hebben : /1 L Y R A non lyrasfet, L U T H E R U s non
3 . Alle bevoegde beoordeelaars weten, dat, war
foltasfet .
aangaat bet zien en aanwijzxn van bet bijgeloof en de ver .
dorvei~heid der Roomfche Kerk, oncelbaren E R A S M U S zijn
voorgegaan, en ontelbaren, to gelijk met hem, hunne fleet
daartegen bebben laten hooren. En eindelijk : atle bevoegde
beoordeelaars weten, dat E R A S M U S tot bet dadelijk in Eland
helper brengen der hervorming, door L U T H E R en anderen
ondernomen, niet alleen geen vinger verroerd, mast (om er
nu niets meer van ce zeggen) zich dikwijls tlellig tegen de .
zelve verklaard, en ze hoogetijk afgekeurd beefs . -- En nil
(zegt Recen!ent flout weg) RAN geen bevoegd beoordeelaar
loochenen , dac, als de Hoogleeraar IJ P E IJ, die al bet op .
genoemde zelf ook zeer wet weet, en meestal opeulijk er .
trend heeft, echter, zoo als hij voorheen, en nu op nieuw,
Beefs gedaan, E R A S M U S voordraagt, als den eenigen man,
die de tot hervorming noodzakelijke verlichting heeft aange .
brags,
als den eenigen, die de teemceu der Kerk en der

Ker-
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1Aerkelljken aangG zen en beitraf4, - als den eenigen, die
de noodzakelijkhetd van hervorming in het lichc gefteld, en,
4t'et den woord, a1s den eenigen, die ulles alken tot dezelve
Voorbereid heeft, -- dat hij dan (zege Recenfenc) ill E R A s .
jww s lof buicenfporig is, zichzelven tegenfpreekt, en aan
anderen hunnen weiverdienden lof onezegt ; en dat, als zijn
H. Ew. hem, in weerwil van bet aupgevoerde, Dog den
eerfJen en grootflen Hervormer wil blljven heeten ; hij DAR
orders geacht kan worden, dan zich ; wiflekeurig, in gene
geheel oneigene, vreemde, en DEELS, In alle opzigten, onwa6
re, en daarom wrarskbare, beteekenis, van dies naam to be
dienen. Verkiest echter zijn H. Ew. daerbij to blljven'?
Recenfenc mg het lijden, nadat hij er de verkeerdheid dni •
delijk genoeg van heeft aangewezen . Niemand zal er nu
door misleid worden ; E R A S M U S zal er Diets bij winnen ;
anderen zuilen er niets bij verliezen, en Recenfenc zal nieti
teniin gelijk hebben en behouden . Eh gevaar is er Diet, dat
de wijze van fpreken vary den Hoogleerear vele navolging zal
vinden, etr dat men, bij voorbeeld, iemand, die, nevens
vele anderen, getoond heeft, dat een zeker, gebouw kwalijk
is ingerigt, en verbeterd behoort te worden, maar die er
zich ftellig tegen verklaard t,PA'r, aac uica net floopen, en
t,r eefy under voor in de plaats ftichten zal, - dat men zoo
iemand, (zegt Recenfent) nadat een under het Gottisch go_
bouw omver gefmeten, en er een Dieuw voof opgerigt heeft,
nu, boven den beuwrneester telf, daarvan den eerflen en
gr'ootffen flichter zal heecen, of (met een under vborbeeld)
dac men nan de Schriivers, die de overheerfching van eenen
N A P O L E O N met de pen beftreden hebben, voor de omver,
werping van diens troon, eer en meet, of flechts even veel,
]or en dank 7-al wijden, als aan de ALEX A N D E R S, enz .
Of nu andere Geleerden, zoo als, bij voorbeeld, c . A.
N E U M A N , door den Heer iJ P E rJ aangehaald, zich, nu or
dan , eenig gezegde hebben laten ontflippen, waardoor zij ,
wegens E R A S M U S verdienflen, ten nanzien der Hervorming,
geacht zouden molten worden, min of nteer van het gevoe .
len van zijn H . Ew geweest to zijn, - Recenfent is verre
of van dit to wiilen ontkennen . Hij zou bet zelfs met do
gezegden van anderen ' ;unnen bevesti~ien . Maar bet zege Dog
geheel lets anders : mnen had de hervorming der Iferk aast
ER ASMUS en LUTHLx to danken, zoo alt HEUMAN zkIt
uit.
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uitdrukte , -i- (!all E R A S M U s, tranlelijk , als voorbereider,
don . zoo 21s: de
San L U T H E R als dadelijk belverkflelliger)
Hoogleeraar rich uitliet : E RA S M U S was eerder en grooter
Hervormer, dan LUTHER . Laat zijn H . Ew. eens toonen,
dal iemaud dit v6dr hem gezegd, dat eenig kerkelijk Gefchiedfchrijver dit zoo opzettelijk, zoo breed, zoo algemeen en zoo flerk beweerd heeft, As zijn H . Ew ., en dat
dit op beteren grond fteunt, dan zijn H . Ew . nog heeft
aangewczen . Recenfent is verzekerd, dat zijn H . Ew. die
nooit zal kunnen doen. Her is er zoo vcr af, dat zelfs geen
kerkelijk Gefchiedfchrij-ver tot hiertoe, als hij de dadelijke
Hervormers der Kerk opnoemt, daaronder immer ERASMUS
geteld heeft . Men vergelijke, bij voorbeeld, flechts hot,
d ez.e r dagen, met eene Voorrede van den Hoogleeraar C L&P, I s s E , uitgegevcn en to regt hooggeroemde Leerboek der
Christelijke Kerkgefchiedenis, door w . M u N s cu E R . En hoe
zou her ook anders kunnen zijn? alien zou bet in gedachten
zijn gekomen, E-R A S M U S , die, tot in zijn uiterfle , in de
gemeenfchap der Roomfche Kerk bleef, en de door LUZ W IN G LI U s enz . ondernomene hervorming altijd
misprees, HERVORMER, zelfs EERST EN GROOTST HERVORMER, to
beeten? Her gaapt tmm . .. .I to wiid. Last hetwaarzijn, dat
E R A S M U S mede hervorming verlangd heeft ; hij heefc toch tot
bet in ftand brengen van geene dadelijk de hand geleend ; en,
daar hij die van LUTHER enz . openlijk heeft afgekeurd,
blijkkt bet, dat hij eene andere, dan die van LUTHER enz .,
verlangd heeft ; en HEM date nu, die niets heeft tot flanct
T H E R,

gebragt, de eere van her door LUTHER enz . tot ftand ge .
bragte werk, zelfs boven hen, toe to kennen, - HEM eer.
flen en grootflen Hervormer to heeten! Recenfent wee[ niet,
war buitenfporig is, zoo bet dit niet zij .
Her zal uu, denkt hij, wel noodeloos zijn, dat hij nader
onderzoeke, war de Hoogleeraar op nieuw, tot ontwikkeling
van zijn denkbeeld, (zoo als hij zich uitdrukt) heeft to
berde gebragt. Een ftaaltje flechtsl - ,, Wanneer 88n Godsdienstleeraar, (zegt zijn H . Ew.) door zijne fchriften, hen.
derd andere Godsdienstleeraars hervormt, moet hij grooter geacht worden, dan ddn van deze door hens hervormden, die,
door site de overigen geholpen, het yolk hervormt ." Dit
gut* met toepasfing Op E R A S M U S en LUTHER, eilendig
mank . Hervormen beteekent hier niets meer, dan verlichten .
Deed nu LUTHER Wets meer, gelijk E R A S nI u s ftellig niets
nicer
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sneer deed? En hadden LUTHER en alien, die hem hielpen 9
hunne verlichting eeniglijk aan E R A S M U S to danken? Wij
zeggen er hartelijk neen toe, en vragen, (bet antwoord gerust aan elk verblgvende :) wie is grooter man, hij, die inzonderheid de oogen voor bet licht opent, en de noodzake .
lijkheid van hervorming toont, maar ze niet onderneemc, en,
integendeel, als zij, op de eenige wijze, waarop ze moge1-ijk is, ondernomen words, en 21s zij alles in rep en roer
llelt, en den ondernemer gevaar dreigt, fill terug treedt,
zich bekiaagr, dac hij to ver gegaan is, deswege verfchooningen maakt, en, om gerust to kunnen blijven, en niets to
vreezen to hebben, er zich flier alleen niet mee moeijen wil,
maar er zich tegen verklan t , en den ondernemer openlijk zijnen invloed tracht ce benemen, (dit alles deed E R A S M U s)
- of hij, die oubevreesd bet werk alleen ter hand ffaat,
noch Paus nucb Keizer ontziet, den banblikfem veracht,
geen rnarteldood fchroomt, en zich een leven, vol van on .
rust, van moeiten en van zorgen, getroost, voor de goede
zaak, tot ann zijn' dood, met onbeffhrijfelijken moed en volbarding, ijvert, en ze, door anderen bijgeflaan, ook gelukkig doer zegepralen?
ci&ultrg
en dwans, den
Het fchijnt fommigen misrct . ; a ..
Hoogleeraar hierover, op nieuw, zoo breed tegen to fpreken ; doch de zaak is, mar Recenfents oordeel, geivigtiger,
dan velen misfchien denken . linmers wij wachten van zijn
H. Ew . en van den Eerw. Heer D E RM OUT de Gefchiedenis
der Hervormde Kerk van Nederland ; en bet is Recenfent
ineermalen voorgekomen, dat de Hoogleeraar, niec flechts
ten aanzien van E R A S M U S, maar ook van anderen , en vrij
algemeen, als hij fomaniger verdienflen prijst, daarin, ten
koste van anderen, to ver gnat, en flier genoegzaam tegen de
wederfpraak van zichzelven op zijne hoede is . Daarom dacht
Recenfent bet ruttig, zijn H . Ew . hierop bijzonder oplet .
tend re maken, en van dit zijn zwak to overtuigen : want,
zonder dat, vreest hij, dat de van zijn H . Ew . verwncht
wordende Gefchiedenis tot veel wederfprekens en gefchils
sanleiding za1 geven, hetwelk hij wenscht, dat zijn H . Ew.
moge voorkomen . En, opdat blijke, in hoe ver zijne vrees
gegrond zij , en hij den Profesfor met of zonder grond bezware, zal hij nu nog cen paar aanmerlcingen maken ovalr1}et
door zijn H . Ew. beweerde op bl . 8 cot ii en bl . 27 en zR
zij.
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zij.ner Leerredc. VA.oraf betuigt hij zijn H . Ew . voor die Leerrede zijnen dank, en belijdt gaarne en openhartig,f dat hij
niiamer,, zeWs uiet bij verro, zntk een klaac en Iutgebreid
tienitbeeld gp1ad heefc van bet uitltekend deel- def Raderlandfche Vaderen in de voorbereiding der Hervdratiirg, als
zijn ff. $w. hxer overtnigeud heeft aangewezen . Ook zi)n
Recenfent eenigen der aaumerkingen, achter de Leerrede gevoegd , refit dierbaar geweest . Mar nu moet. liij aaumerken,
dat zijn H . Ew . weder aan de , anders in zichzelf waarlijk
trerdletlf 1Ij ke, G E E R T G R a E T E van Deventer, I'fl -TO II A M
W E S S' E L S 1 R R M A N s . Z o o N van Groningen , to breeder lof

gefpild beeft . Immers, volgens zijn H . Ew :, zoti, de eerlle
ALLEEN de verbetering van hooge en lage fcholen beWerkt
hebben, en zou, uit de door hem ge[tichte geestelijke orde,
bet licht zijn uitgegaan, zonder hetwelk de Ijervorming nooit tot hand had kunnen kamen . Hiermede wordt
dus aan nile anderen, tegen de waarheid aan, dlle aandeel nail
de verbeceting der fcholen en ann de ontlteking van bet licht
der letteren ontzegd . Zoo onk omtrent w is s s E L s . Omdat
deze al v66r E R A s M s tij d even zoo gedacht hee€t alt
deze daartla ; ho.ewel hij zijne gevoelens ilechts ahondelhtg
en in eeu engen kring gemeen gemaakt heeft , daarom mogen
de Groningers' ztt°tr- t o -I e t hprAen en, dat bet licht der HerALLEEN

u

Vorming Diet ginds of'daar,, maar binnen de muren van b un.
n e lad, het ALLEREERST is opgekornen, het .ALL1REERST ge.
fchenen heeft . W A L n v s, W I C L E F, H .u s. s en anderen heb .
ben derhalve dit light nooit vroeger laten fchijnen ! En.
E R A s m u s, fchoon na W E S S E L S eerst opgetlaan, moet ech .
ter de EERSTE iervormer heeten ! Doch genoeg.
Alleen nog een woord, hetgeen Recenfent betteft .
Dd
Hoogleeraar verk!aart, dat hem ,, de toon van bet berigt in
de Letteroefeningen misvalieu is ; to meer, daar de man, die of
zelf de pen gebruikc heefc, of eenen anderen die heeft doen
gebruiken, et geene reden toe bad : en (voegt zijn H. Ewg
er bij) nit- de inleiding van bet berigt terilond kende ik hem ."
Hoe! zijn H. Ew. kende den man, over wiens Loon hij
zich beklaagt, terttond uic weinige woorden, zonder nogtaua
to weten, of hij zeif, dan een ander voor hem, de pen gevoerd had! Van zulk eene giskunst heefc Recenfent geen
denkbeeld, noch kan hij zich overreden, dat zij wiskunst
zoil'aezen . Hij flelt bet integendeei zeer mogelijk, dat 2ijii
xoltkBE scH . i3 . N0 . I(6 .
B b b
14.
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I-1 . ji<w . zich vergist, en dus (zoo er fchuld`is) misno -egeri
voedc tegen een' onfchufdigen . Dic wenschr hij to voorka .
men, en daarom verklaarc hij bier dot hij zelf, fchrijver
van bet betloeld berigc, nooit, en clus ook hier niet, zijne
pen aaz eenen aideren geleend heefc, - dot volftrekt nie•
inand op zijn fchrijven eenigen den minflen invloed heefc ge .
had ; dewijl hij nooit met iemand over 's Profesi'ors gefchrift
gefproken, en niemand ooit geweten heeft , dot hIJ daarever
eene recenfie dacht to ld2rijven, --en dot bij ook vertrott 't,
dot thans nog niemand, buiten den Rgdacteur, weet, wid ze
gefchteven heeft . - Hij bad er geene reden toe, zegt de
Profesfor, (om, namelijk, zoo to fchrijven, als hij gedaan
heefc .) Moet dit zeggen, dot hij integendeel reden heeft
gehad, om 's Hoogleeraars gefchrift niet op die wijze to recenferen., als hij gedaan heeft ; dan betuigt Recenfent zijn
H. Ew . niet to verllaan, en zegc, dat /dj, cwt den inhoud
betreft, als eerlijk Recenfent, aile reden had, om daarvan
to zeggen, hetgeen hij gezegd heefc, dewijl hij bet der
waarheid overeenkomtlig hield . En wac den toon belangt :
zoo de Hoogleeraar wil doen denken, dot Recenfent bijzondere reden gehad had, om op een' anderen coon to fchrijven,
moet hij weder zijne onkunde daarvan belijden, en er bij .
voegen, dot hij noch geheime reden, noch opzet, noch bij2ondere bedoeling gehad heeft, om juist op een' voor zijn
H . Ew. onaangenamen toon ce fchrijven ; maar dot, voor zoo
veel zijn fchrijven, wanneer bet der waarheid overeenkomltig
zijn zou, zijn H . Ew. niet dan on,
onaQ 1 -% ai}n Ron ; bij
zichzelf onfcHuldig nouac . Voor het overige verklaart hij
gaarne, dat hij den Hoogleeraar, als een der arbeidzaamfle
en verdienflelijklle Nederlandfche Schrijveren van dezen tijd,
en then hij niet, dan als een, in alle opzigten, braaf man,
kent, waarachcig hoogacht, hem voor menige vermeerdering
zijner kundigheden dankweet, en zeifs eerbied heeft voor de
beginfelen , uic wier overdrijving, naar zijn oordeel, zijn H .
:ws. misvatcingen voortvloeijeu, als zijnde die beginfelen in
zichzelf edel en loffelijk . Maar zijn H . Ew . houde hem ten
goede, dot hij die overdrijving niec kan goedkeuren . 4micus
E R A S M U S, (zegc Receufenc) amicus Y P E Y a S, avnicus
quisque bonus ; fed magis amica veritas. - Bmieus Y P E Y U s l
a wearlijk, fchoon Receufenc zoo min zijn H. Ew ., als
l
ooit gezien, of zijn H . E ws . geluid gehoord
E R A S M U S,
heeft . Ook dit was misfchien nuttig bier to zeggen, en welli ,t ook er bij to voegen, dat, voor zoo ver her gewag vat!
AtE N N o S t M o N S, door den Hoogleeraar gemaakt, mede
eene hint zou moeten zijn, dat zijn H . Ew . Recenfenc
kept , deze hem fiellig verzekeren moet , dot hij dwaalc .
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A.

A anfpraak,
Redevoering en Verilag, 13 Aug . i817.
. bij

Midd
S. v€ Bent hem .
569
Aanfpraken, Rapport en Redevoering, i8 Nov . 1816.
Rott . hij Y. van Baalen .
524
8 Dec . 1817. Rott. bij .7 . van Baalen. 524
Aanwijzing van uitlegkundige Schriften, enz . Ilde D.
en IIIden D. iri $t. Aani}_ hij 7dl_ Brave .
384
Adel, (B. H.) Vaderlijke Belangilelling, enz . Anif .
(663
bij G . van Dijk .
Almanak (Nederlandfche Muzen-) voor 1819. Rott . bij
_7. Immerzeel, sun.
691
aan Bevalligheid en Deugd gewijd,voori8i9 .
Amfi . bij M . Westerman .
691
voor Reizigers in de Nederlanden . ifte Jaargang .
1819 . Amft. bij Mortier Covens en Zoon, enz . 715
Ange (J. T. 1') et P . Chevallier, Sermons . 4mfi. chez
S. Delachaux.
144
Annales flcad. Groninganie 1815-1816. Gron . api.d
J. Oomkens .
I
Appenzeller, (7. C.) Tot wederzien! Of een Dag aan
de Linth . Gron . bij W. Wouters.
690
B.
Bakker, (G.) De/criptio icons pelvis feminine et fiche.
matum capitis infantilis, etc. Gron. aped `V . van
Boekeyei1 .
199
La •
B b b 2
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Barimore. (Karel) Amft . bij de Wed . H. van Kesteren
en Zoon .
46
Bast, (J . de) Recherches fur la Langue Celtique, Gau .
loife et Tudesque. 11 Volumes . Gand, chez J . N .
Houdin .
395
(Tweede Verflag .)
446
Baumgarten, (C . ,j . F. Cramer von) Gefprekken enz .
bij bet Derde Eeuwfeest der Kerkhervorming . Gron .
bij W. van Boekeren, enz .
1.49
Beekhuis, (W.) Het Leven van Jezus voor Kinderen .
269
Amft. bij ,I . ten Brink, Gsz .
Bennet, (Mifs) Rofa, of de jonge Bedelaarfter . IV
Deelen . Amft. bij de Iced. H. van Kesteren en Zoon . 641
Berge, (T . A . ten) flllocutio, et H . Muntinghe, Oratio . Gron . aped J. Ootnkens .
z
Bilderdijk , (IF.) Nieuwe U'itfpruitfels. Rott . bij 7 .
Immerzeel, ,7un .
11.6
169
.)
(Tweede Verflag
Bloemen (Do) der 2edon, cr .c. . iinail . blj 7 . Goteling
Vinnis .
716
Bock, (,Y . N. Steven de) De Ridders der zeven Ber .
gen . 11 Deelen . Amit . bij de Wed . H. van Kesteren
en
Zoon224
Bosch, (H van den) Nut der Enting met Koepokftof.
Rott . bij P . van der Meer .
525
- ( ;7. van den) Verhandeling over eene algemeene
Armeninrigting, enz . Amft . bij ,1 . van der_Hey . 629
Bouchenroder (F . von) Verhandeling over de Kolonien .
Amft. enz .
39
Bourje, (J . P .) Het Maten- en Gewigten-ftelfel ..
Midd . bij S. van Benthem .
31.2
- Opening van Middelburgs nieuwe Ha,
ven . Midd . bij de Gebr . 4brahaws .
366
Bramer, (Y .) Het Kerkbeituur der R . K . Kerk . Dev .
bij f . IV
. Robij ns .
284
Brandenburgh, (D. Y . van) Leerrede . Rott . bij ill.
101
Wij t .
dm?433
Breggen, Corn . Fil . (F . van der) Oratio . .
Brief
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I rief van Alethinus Mastix . Leid . bij ,?. W. van Leeuwen .
333
Broeck, (P . A. van den) Nadeelige Gevolgen der Onverfchilligheid omtrent de Moedertaal . Aalst, bij
7. Sacra.
38
Bruggemans, (A.) Keur van Verhalen . Ilde D. Dordr .
bij A. Blush en Zoon .
310
Brunck, AriJlophanis Plutus . Tr, aj ad Rhen . apud J .
115
Altheer .
.
III
of
laatfte
Burney, (Mifs F.)Het zwervende Meisje
D. Haarl . bij F. Bohn.
555
13ydrage (Nieuwe) tot de Gefchiedenis der Kruisvaarten . 's Hag .
349
Bydragen (Nieuwe) tot den Eerdienst enz . Ifte D . en
Ilden D . iite St . Zutph . bij H. C. A Thieme .
S
C.
Calamy, Gefchiedenis van William Black . Rott . bij
270
N. Cornel.
.
CorJonathan . Rott . bij N
net.
270
Campagne, U1. D .) Wart Overzigt van den Nederl .
Handel van Azie . (Vervoig op fava .) 's Hag. en
Amft. bij de Gebr . van Cleef.
497
Celebration de la troifieme fete Jeculaire de la Reformation a Paris. Paris, chez J . M. Eberhart .
2¢O
Chevallier, (P .) Overdenkingen. Amft. bij P. den
Hengst en Zoon .
553
Clarisfe, (.7.) Leerredenen . IIIde Bund . Amft. bij .7.
van der Hey.
2 73
Consbruch, (G. W.) Handboek der algemeene Ziektekunde . Amfl . bij L . van Es .
339
-Geneeskundig Handboek voor praktifche Artfen . Ifte D . Amft . bij R . 7. Berntrop. b ;3
D.
Dermout, (I. ,Y.) Kerkelijke Rede . 's Hag. bij de Erve,7. Thierrij en C . Menfing en Zoon.
645
Donker,M . Mz. (A .7.) Julius en Gustaaf.II Deelen .
Zutph . bij H. C . 14. Thieme.
265
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Doyer, (B.) Leerrede . Zwolle, bij H. A Do jer . 327
Drafeke, (Y. H. B.) Rigt zich ons Leven naar onze
Vrijheid? enz . Gron . bij 3 . Romelingh .
51m
E.
Eck, (C. Fran/en van) Redevoering. Dev . bij 3 . H.
de Lange.
,491
--- Kerkelijke Redevoering . Dev .
L . A. Karfenbergh .
645
Eckartshaufen, (Von) Gevolgen der Deugd en Ondeugd, enz . Leid . bij .7 . W van Lecuwen .
688
Eeuwgetijde (Het Derde) der Kerkhervorming, gevierd
to Utrecht .
616
Ehrenberg, (F.) Het nieuwe Leven en de hereeniging
in de Eeuwigheid . Amit . bij Y . van der Hey.
;7
Vrouwelijk Getnoed en Vrouwelijk Leven . Amft . bij -7 . van der Hey .
257
- Het Karakter en de Beftemming van
den Man . Amft . bij ,1 . van der Hey .
711
Enklaar, (C.) Eerfte Onderwijs in de Griekfche Taal .
Nittn . bij de .
Al-ed Y. C. hieweg en Zoon.
603
Enfchut, (C. A van) over de Ma, •>rsono,necnappen,
enz . Gron . bij H/'. van Boekeren .
667
Escury, (H . Collot d') Carminum Fasciculus . Hag.
aped F . van Cleef.
21.8
Ewald, (,7 . L .) School van Wijsheid en Deugd . AmIt .
bij ,? . van der Hey ..
183
De laatf}e Tooneelen v66r Jezus Wederkomst, enz . Gron . bij Lh van Boekeren,
413
De Godsdienstleer van den Bijbel, enz .
Ifte D . Dordr. bij B. BtusfI en Zoon .
509
Eyk, (,3 . van) Het Derde Eeuwfeest der Kerkhervorming . 's Hag. bij de Erve Y . Thierrij en C. Men,
fang en Zoon .
98
- Onderrigt omtrent bet Bidden . AniIL.
bij A B . Saakes.
268
--- Voorbereidend Onderrigt . Awfi •. , bij
4. B . Saakes.
9.76
F.
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(Y. .H.)

Kerkelijke Redevoering . Zwolle, bij
,1. L . Zeehuizen .
615
Freygang, (IPI. von) Brieven over den Kaukafus en
Georgie, enz . Amft . bij Y. van der Hey .
At
,iti`loh,

G.
Galerie hifiorigue des Contemporains etc . Torn . I, 11,
et III. Part . I.
485
Galleti , Kort Begrip der Algemeene Gefchiedgnis .
Delft, bij P . de Crroot .
365
Gedenkfehriften van N; evrouw Manfon . Amft . bij
,1. C. van Kesteren.
352
Geer, (B . R . de) Disfertatio inauguralis de 13ileamo,
Traj. ad Rhen . aped J . Altheer .
137
(Tweede Ver/lag .)
229.
Gefchenk (Godsdienftig) voor Kinderen mijner Gemeente . Gron . bij 1P Zuiderna .
335.
(Nieuw) voor Kinderen . Gron . bij Y . R omeling h .
36&
Gods weldaalge V~roraionigheid hiktarisch bewezen,
Amft . bij IV. van V/let .
657
Goelle, (IF) Korte Schets eener Christelijke GeloofsA
belijdeuis, enz . RottM bij C. ,DA van den Dries . 618
Goedko®p, (r? .) Feestrede. 's Hag . bjj S . de Visfer.. 55
Golownin, (W.) Mime Lotgeuallen -bij de Japanners .
Ifte 1) . Dordr . bij A Blusfe en Zoon .
435
con, (j . ,7 . Denier van der) Tweetal Leerredenen .
's Hag . bij de Erve 7 . Thierrij en C. Menjing en
Zoon .
615
Graventiveert-, (Y. van 's) Het Verbond der Edelen,
Treurfpel . Amfl . bij .7 van der Hey .
677
Greve, (E. H.) Sterre- en Wee'rkundige Berigten voor
00 . Amit . bij Pieper en Ipenbuut .
184
H.
Hahn, (K.) De Familie Beridheifn . 11 Deelen . Anift.
bij fl. Timmer .
5Q7
HHr3tse1, 7r.. (4 . van) Gerarctvan Velzen, Treurfpel .
Amft . bij S. Delachaux .
4c9
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Hand-
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Handfchrift , gekomen van St . Helena . Rott . bii u rbon
en Krap.
29
tlazeu, Cz . (,Y,) Aangenaain Onderwijs voor Itinderen . Gron . bij Y. Oontkens.
ac23
Herman van Loberreck . III Deelen . Leid . bij 1 .. He?dingh en Zoon .
260
(Tweede herjlag .)
304
Hefrnes, (~ . A'.) Handboek, Utr. bij Q . 7. van Pad244
denburg enz .
Hogendorp, (G . K. van) Bijdragen tot de Htiishouding
van SFaat, enz . II Deelen. 's Hag . bij de Erven
573
j` . 411art .
Hondhzs, (P.) Voortreffelijkheid van Jezus Leer . Midd .
bij . 7. van de Sande .
330
--van de
~~
Leerrede. Midd. bij
Sande.
330k
De
ware
Vrienden
tan
Vader.tloog/lraten, (P . van)
land en Oranje ,. 's flag. bij de Erve .7. Thierrij- en
C. Menfing en Zoon, enz,
4!:~
umn erpt bet' Slaap .
Hnfehr=d, (C. ti'- )
wandelen . Dordr . bij .1. BlusfB en Zoon.
477
hlugend (C .) De /ita propria fermonum inter liberos
. HaP$emi, spud A . Loosj:es, P . F . (In
Rbri (duo
Nederduirfche Ver en, door A . Loosjes, Pz .) 353
Hurgronje, (A. 5. Shouck) Godsdienftige OpWekking,
198
Midd . bij .7. .7. van de Sande .
J. 1 .
Jaarboekje , rigor Vriendfchap aan Kunst gewijd, voor
691
1819 . Amit. bij Y . C. van Kesteren .
,a'is, (A) Nuttige eti aangename Verteilingeil voor da
7x6
Jeugd . RottM bij ,3. Hendrikfen .
Lets voor jonge Kinderen . II Stukjes . Gram . §i) ,7 . Romclingh .
a6s
7ongh, (Jz . de) Esther en Mordechai, Treurfpel .
3
A fl. bij H. Mooienijzer.
K.

HrerX-ampen,. (N. G . van) Gefchiedenis der:Frauf
fchappij in Europa . Ilde D . s Hag. bij Y.Jllart . ..6G
- Tilde D .
433
Kan-
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,Canter, Phil. Z. (3 . de) Redevoering . Midd . bij
675
S. van Benthem .
Katechizatie (Historisch-Praktifche) over de Hervor
wing . .Emden, bij H. LYoonman, ,/un.
423
]Cerkho;fs, ( . 7. R. L .) Militaire Hygiene, enz . Zutph .
664
bij H. C. A . Thieme.
.)
Reize
door
Duitschland,
enz
.
Kiefewetter, (J . G. C
Steenbergenvan-Goor
.
5-7i
Ifte en Ilde D . Leeuw . bij
Kindervreugd . (De nieuwe) Amft . bij van Arum en
Kraaif enbrink.
508
Kist, (E .) D . H. Wildfchut en 7. G . Veltman, Leerredenen en Dankdond . Dordr . bij A. Blusfd en loon. 57
~ - Leerredenen over verfchillende Onderwer461
pen . IIIde D. Dordr . bij A . Blusfe en loon .
Lofrede op P. van Braam . Dordr . bij
Blusfe en van Braam .
645
- -- (N. C .) Disputatio inauguralis . Traj . ad Rhen.
apud J . Altheer .
564
Kluyskens, Berigt wegens de Febris infammatoria typhoZ'dce . nm{T hii R .} . Berntrgp .
666
Klyn, Bz . (B..) Gedictiten. Amit . bij ,J . 'van <ler Hey. 81
Knigge, (A.} Gefchiedenis van den Ambtsraad Goed .
221
man . Dordr . bij J . Blusfe en Zoon .
Handleiding
in
de
Rekenkunst
.
Kof, (L . de)
Mr. bij
Y. G . van Terveen.
312
Koning, (A. de) Fort Onderwijs in de Boeken des 0
en. N.. V . Amt}. bij W. van Viiet .
709
Kooten,(G.van)Redevoering.Dordr. bij P . van Braam .56$
Kotzebue, (A . von) De Zoon uit Jamaika, Tooneelfpel .
Amfir . bij de Wed . H. van Kesteren en Zoon.
507
Kr4oner, (H.) Bijbelfche Gefchiedenisfen . Gron. bij
Y. Oom kens.
336
L.
Laan, (P . Y.) Twee Leerredenen . Rott . bij N.
Cornel.
329
Lambrechtfen van Ritthem, (N . C .) KorteBefchrijving
van Nieuw-Nederland, enz . Midd . bij S . van
Benthem,
673
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Lang-
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Langbein, (A . F. E .) Kleine Romans en Verhalen .
Marl . bij F. Bohn.
132
Laun, (F.) De drie Dochters van den Postmeester .
Amtl . bij de Need. H. van Kesteren en Zoon .
183
Leerredenen (Hervormings-) van 1-7-Age, Chevallier,
Lagers,Muller, van Geuns, Swart en Stuart. Amft.
bij ,7 . ten Brink, Gsz .
185
--- gehouden to Leeuwarden , op het Feest der
Hervorming. Leeuw . bij ,7. IV Brouwer .
;30
Lehnert, (,3 . H.) Willem en Amalia . Amfl . bij 2W .
Westerman .
715
Lelijveld, (P . Y. van) Vertaling der'Opdragt van : Do
Franschman, enz. Leid . bij A . van Benten .
113
Lennep (D . J . van) ct H . Bosfcha, Memoria Hieronyrni de- Bosch et Carmen . l4mfl . apud Pieper et
Ipenbuur .
255
Linley , (W) Gevallen van Reybridge, Hide of laatfleD . Haarl . bij F. Bohn .
505
Loo, (D . H ten Kate van) Gedichten . Ifte D . Amtl.
bij R . 3 . Berntrop.
592
(D. van aer) i.eerrede. Amt{. bij G . van Dij k 61q.
.) De Veldtlag bij Waterloo en DichtproeLoosjes, (V
ven . Haarl . bij .4. Loosjes, Pz .
454
Loots, (C.) Gedichten . hide D . Anvil . bij ,3 . v .zn der
Hey .
125
IVde of laatfle D .
542
Lotgevallen enz . van Nlevx . de Budoy . Amfl. bij
H. Timmcr.
179
- van een' Zwitfer, enz . Me D . Haarl . bij
204
F . Bohn .
Las
Cafas,
enz
.
A4ufl
.
-- van den Graaf van
683
bii Y. C. van Kesteren.
Lettom, (H . van) Leedgevoel der Roomsch-Katholiji2
ken . Amit . bij Geysbeek en Comp .
459
Louize aan Elize . Gron . bij ,7 . Romelingh.
M.
Magazijn der Genceskunde. IVde D . Rott. bij ,7 . ,Hendrikfen .
103
1l1'Crie,
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M'Crie, (T.) Het Leven van .7ohn Knox . Ifte D . Gron,
bij .7 . Oomkens.
345
Meder, (H.) Het Derde Eeuwjubelfeest der Reforma .
tie . Linden, bij H. Avoortman, pun .
,122
Meulen, (R . Y. van der) Leerrede . Amfl . bij A B.
Saakes, enz .
6i
Mnemoiyne . II en IIIde St . Dordr . bij A Blusf en
Zoon .
295
IVde St .
403
Modderman, (T.) Nagelaten Gedichten . Gron . bij
W TT/outers.
309
Moens, (T.) Onverwelkelijk Bloemkransje voor de lieve
Jeugd . Amft . bij Schalekamp en van de Grampel. 271
Mulder, (Y .) Leerrede . Gron . bij R . Y. Sdhierbcek . 617
Muller, (Y. 11 11.) Het Grondbeginfel der Protest .
Kerk . Dev . bij ,7. W. Robijns .
63
.
Dordr.
- (C.) Reis van Berlijn naar Parijs . Ifte D
bij 11. .Blusf en Zoon .
165
- ( .7 . W Statius) Drie Verhandelingen over den
Zelfmoord . Amft. bij .7 . van der Hey.
4.80
13-sell-alt voor 411e Leeftijden.
Amft . bij J' . van der Hey.
69t
IVIantinghe, (H .) 11cta &ecularia Acad. Groningance .
Gron. spud J . Oomkens .
1
TT
~v .

Naberigt .
27 2
Naberigt.
412
Netten, (C. A Geisweit van der) Handleiding tot de
Behandeling enz . der Paarden . Amft . en 's Hag . bij
de Gebr. van Cleef.
38 7
(Tweede herJlag.)
426
Nieuwenhuys, (C . .7 .) Proeve eener Geneeskundigffe
Plaatsbefchrijving, enz . IIde D . Amft . bij .7 . van
der Hey .
287
Noordbergh, (A) Leerrede . Amft. bij C. L. Schlcijer . 59
Nzife, (H.) Sleutel van de Verborgenheid der laatfte
Tijden. Rott . bij N . Cornel.
93
Ny-
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Nyhif, (,' . L .) Redevoering . Gouda, bij Verblaauw
en van Bentum .
570
O.
Ockerje, (W 1f.) Gedenkfchrift der Kerkhervorming.
ArLL bij -Schalekamp en van de Grampel.
321
Ontwerp tot verbetering van den toettand der Noodlijdenden, enz. enz. Amfl. bij ,7. van der Hey . 636
P.
PPlais -Royal, (Het) of de gerijfelijke Meisjes . Zaltb .
bij .7. Noman.
604
Palm , (,'. H. van der) Bijbel voor de Jeugd . VIIde
St. Leid. bij D . du Mortier en Zoon .
277
Zevende zestal Leerredenen .
L€id . bij D. du Mortier en Z®on .
557
Paul's Brieven van de Velden van Waterloo, enz .
Dordr. bij 2. Blusf6 en Zoon.
535
Pelkwijk, (I. ter) Verhandelingen . ZwolIe, bij Clement enz.
192
Plaiow, Tegenwoordige -Staat der Griekfche Kerk in
6o5
Rusland , enz . Haarl . bij Y. L . Augustini.
mezazezt' -inauguralis.
po us , tB, masse)
396
Lugd. Bat. apud H. W. Hazenberg, Jun .
R.
Radclife, (A.) De Albigenzen II Deelen . Amft. bij
de Wed. H. van Kesteren en Zoon .
411
Raden, (P . van) Leerrede . Amft. bij IF. Brave .
99
Radsma, (T .) Proeve over 's Heilands Verzoekingen
in de Woestijn . Leeuw . bij ,' . W. Erouwer.
373
Reeenfent (De) van Bilderd;Vh's Nieuwe Uilfpruitfels aan
den Redacteur .
313
aan 13 . en V
31-5
Reddingius, (G . £'enthem) Leerrede . Asfen, bij C. van
Gorcum .
554
Reinhard, (F . V) Christelijke Zedeleer . VIIIfte D .
704
Leid . bij A. en Y. Honkoop .
Riorist, (M . N.) De Magt der Vorften op de Kerk .
493
''s Hag . bij de Erven ,' . 4lllart .
Roo,
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Roo, (L . F. de) Vlugtige Aanmerkingen . Rott . bij
J . Hendrikfen .
'94.
Royaards, (H . J .) Disputatie inauguralis. Tray.. ad
Rhen. apud J . Aitheer .
66t

S.
Salomon, (G .) Handleiding tot de Verloskunde . IIk)ee .

len . Amft. bij ,7 . van der Hey .
1164
Sander, (C . P.) Kerkelijke Redevoering. Ratt. bg_3.
Hendrikfen .
1197
(.7. C . A .) Leerrede . Zaand . bij Y. 3, ds
Roode .
323
Sausfaye, (J . G. C . de 1a) Sermons. Haye et Amfl.
chez les Freres van Cleef.
47 ;
Scheltema, (Y .) Rusland eti de Nederlanden . Ifle D.
Amft. bij H. Gartman.
17
626
Ilde D .
- Gefchied • en Letterkundig Mengelwerk. Ifte en IIde St. Amfl. bij H. Gartman. 353
Scholten, Q. 7.) Leerrede. AmftL bij W. Brave,
enz .
aoo
Sch7ner, (.7. G.) Bijbelwaarheden voor ooze Eeuw .
Haarl . bij Y . L . Augustini.
49
Schrant, (Y. M.) Fenelon's Gefprekken over de Welfprekendheid . Amft . bij B. ,7. Cra/enfchot .
245
Redevoering. Gent, bij .7. N. Hou..
din .

645

Schutters, (C.) Vreugdezang . Midd. bij 7 . .7. van de
Sande .
366
Seriere, (G. de) Leerrede . Zutphen, bij H. C. 4.
Thieme.
1100
Serrurier, (L . F . de) Sermon. Am/l. chez S . Dela.
chaux .
1144
.Spandaw, (H. A) Vaderlandfche Poezij en Liederen.
Gron. Uij 7 . Oomkens .
26
Stilling's (H.) Ouderdoin .
Amft . bij .7 . C. Sepp en
Zoon.
267
Stoopendaal, (D . W) De belagchelijke Wedding, B1ij .
fpel . Rott . bij 7 . Hendrikfen .
367
Strausfs
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Strausf, (F:) Kerkklokstoonen . Ainit . bij Y. van de,Hey.
638
Suringar, (W. H.) Redevoering . Leeuw . bi,T f. LP.
Brouwer.
492
Shvart, (N.) Redevoeringen, betreffende Fraaije Letteren en Kunst . Atnil . bij ,7 . van der Hey .
583
Sypl es, (T . A.) Epistola ad Kemperum, etc.
9o
Paranetica Epistola etc .
718
T.
Tafereel (Gefchiedkundig) der Hervorming . Am ft. bij
Z. B. Saakes.
102
der Omwenteling van Spaansch Amerika . Tile
251
St. Midd . bij de Gebr. Bbrahams .
Tafereelen voor de Jeugd . Zwolle, bij Clement, enz . 48
Takens, (Y. Rijsdijk) Tempelgezigt van Jezaia . Amil.
bij ,? . ten Brink, Gsz .
332
Tenckinck, (J. IF. . C.) De Hervorming der XVIde
Eeuw. Amil . bij LP
. van Inlet.
238
Ge
- Kort Overzirr
fchiedeniaa aai Xcik- ntntr . D4 .7- van der Hey . 6o2
Teutem, (F. van) 's Menfchen Beftemming en Pligt,
in Kerkelijke Redevoeringen. Utr . bij 0. .7 . van Pad369
denburg, enz .
Thomasfen
a)
Vermogen
der
KoeThuesfnk, (E . ,Y .
525
pokken. Gron . bij kP. van Boekeren.
Tour, (Y. C. Baron du) De Bevrijding der Stad Alkmaar . Alktn, bij .7- 4 . van Harencarfpel, enz . 76

U.
Uilkens, (,J . .4 .) Drietal Voorlezingen . Gron . bij Y.
Oomkens .
645
Uitboezeming bij bet Derde Eeuwfeest der Hervor617
ming. Leid . bij C. G . Menzel.
V.
Tlalenticz, (G.) Reize naar Indie, enz . Ilde D . Haarl.
69
bij F. R ohn .
Veldtogt van een' jongen Kozakken - officier . Amit. bij
500
C. L. Schleijer .
Ver-

R E G

r

S T E R.

Vergelijking (Befchrijvendt) tusfchen Watermolens met
bellende en itaande Schepraders, enz . 's Hag . bij
Y . Allart .
I0$
Verhalen voor de Nederlandfche Jeugd . Zutph, bij W.
C. Wansleyen .
271
(Nieuwe) voor de Jeugd . Rott . bij Y. Hendrikfen .
459
(Belangriike) van Lafontaine en anderen .
Amit. bij ten Brink en de pries .
bat
(Nieuwe en niet verdichte) voor de Jeugd .
Zutph . bij H. C. 11. Thierne .
717
Verhandelingen van Teyler's Tweede Genootfchap . XIXdd
St. Hurl . bij Y . ,Y . Beets .
291
Verflag over bet Amfterdamsch Kunstcement . Amit.
bij Pieper en Ipenbuur.
479
Verzameling van ofliicieele Stukken , betrekkelijk de
Hollandfche Schuld . Amlt . bij Y . C. -van Kesteren . 200
van Natuur- en Rekenkundige Vermakelijkheden. WinCchoot, bij H . V Huifingh .
643
---van ofHcieele Stukken , rakende den Gevangene op St . Helena, enz. Kott . bij A. May
wan' hollenhoven .
633
Visfer, (H . IV. C. A.) Redevoering over bet Lot der
Armen, enz . Sneek, bij F. JV V. B . Smallenburg . 710
Voorst, (J. van) Oratio . Lugd. Bat . apud S. et f.
Luchtmans .
4)0
Vorstman, (,J . C.) De Kerkhervorming. Rott . bij
M. Wijt .
613
W.
Waardij (De) en bet regt Gebruik der Hervorming .
Gron. bij IV Zuidema.
707
Warden, (IV.) Brieven, gefchreven aan boord van de
Northumberland en St . Helena, enz . Dordr . bij
.d . Blusfe en Zoon .
1e9
Werninck, (7 .) Onderzoekingen naar den Toefland
des Christendoms in Zuid-Afrika . Gron . bij J. Own ,
kens,
(93

A E

G I S T E

R.

JYesfels, (H. L .) Rekenboek voor Jongens . II I3eelen,
Gron. bij W. Zuidema .
gig
'ester, (H .) Gebeden voor Kinderen . Gron. bij
Oomkens .
135
Wilhelmuslied . Gron . bij 7 .Oomkens.-272
JYesterman, (M) Gedichtjes voor Kinderen . Amft.
bij M. Westerman .
716
Woudenberg, (H. van) Leerrede. 's Hag . bij de Erven
.7. Allart.
61
Xyk, Roel. Z. (,7 : van) lets over de Munten, Maten
en Gewigten . Gor. bij Y. van der Wal.
312
Nieuwe Handleiding tot de
Aardrijkskunde . lite D . Zutph . bij H. C. B.
Thieme.
527
Wyttenbach, (Mad .) Banquet de Lelontis . Paris . 79
Y.
?pey, (A) Leerrede. Gron . bij R . Y. Schierbeek. 520
(De Recenfent van de l3eknopte Gefchiedenis der
719
Hervorming, aan Prof.)
09

Zillefen, (C.) Wijsgeerige Staatshuishoudkunde, enz:
Rott . bij 7. Hendrikfen .
156
Zimmerman, (E . A. W. von) De Aarde en hare Bewoners . llde D . Haarl. bij F. Bohn.
390
Zubli, (A ,Y.) Nederland verlost Ao . z8z3 . Rott .
bij M. Wijt.
21Y
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ver de twee laatfle Levensgedeelten van CONSTANN
UYGENS . Voorgelezen in Felix Meritis, den
30 Oct . 1817 . Door P . OFMAN PEERL AMP, Rector der Latijnfche Scholen to aarlem .
Waarom fterven er Menfchen aan geneeslijke
walen ? -.
13
De Levensgezellin van LUT ER .
18
Betoog van de Voortreffelijkheid van bet Overijsfelfche
boven het
ollandfche Nederduitsch . Voorgelezen
in bet Deventerfche Departement Tot Nut van 't A gemeen . Door . G . RONENBERG, to Deventer. 23
De Glijbergen to Parips .
30
De Slaaf van Algiers . (Pervolg van bl. 769 des vorigen
, aars .)
34
Door Dr . . A . ACOB . 45
LUT ER'S Nalatenfchap .
Anekdote, rakende den Dichter SEUME .
45
Mijne Wenfchen bij bet Nieuwe aar . Door . W . NTED A . Dichtjlukje.
46
Nog een paar Concept -Graffchriften . Puntdichten . 48
De Voortreffelijkheid der ollandfcheLetterkunde . Uitgefproken in bet Deventerfche Departement Tot Nut
van 't 41genzeen . Door . VERBURG, oogleeraar
49
der Oosterfche Letterkunde to Deventer .
De Titi-Aap van den Orenoko . Door A . VON UM66
BOLD T .
De 1lrragonlche apucijnen in Nieuw--dndalufti. Door
do
denzelfden .
Staal van bedendaagsch Bijgeloof, in eenen zoogenaamden
eiligen Brief, wonderbaarlijk gezonden
door onzen eer EZUS C R STUS, en gefchreven met
63
zijne eigene hand in gouden letteren .
* 3
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Betoog van de Voortreffelijkheid van bet Overijsfelfche
ollan4fche Nederduitsch . (hervolg en
boven bet
Plot van bl. 30 .)
71
De Slaaf van Algiers . (Vervolg en Plot van bl. 45 •) 78
ongite Narigt van de Zending op Otaheite .
88
Deugd . Door 11 . VAN LUG EM . Dichtfluk .
89
De afgedankte rijgsinan . Door Lady MORGAN .
91
uishoudeliikheid der Echtgenoote van cRO :, WELL . 92
Een paar Anekdoten , wegens den beroemden Lord
MANSF ELD, Voorzitter van 's
onings Bank in
Engeland.
93
De edele Staatsdienaar.
94
De Acteur en de Yezuit .
95
Anekdote Van MB UL .
96
Omzigtig Oordeel .
96
Aan mijne Landgenooten. nincccxvii . Door B .
L N, Bz . Dichtfluk .
96
Op een welfprekend Vaderlandsch Regtsgeleerde . ioo
G raffchrift .
100
et Oud- Duitfche eldendicht der Nibelungen . Voor.
gelezen in een' geletterden Vriendenkring, door N . G .
VAN

AMPEN .

O

\Vaarom fterven er Menfchen aan geneeslijke
walen ? - V .
117
Over bet aanwenden der Onweders to Plat ten Lande . 122
Lets, over VONDEL's Gijsbrecht van fenn lel, en deszelfs jongite Voorltelling, met nieuwe Decoration,
op den Amflerdamfchen Schouwburg .
127
De Etna . Verhaal van eenen hoogst merkwaardigen
Top derwaarts , ondernomen door drie Duitfchers en
omen Engelschman, 1815 .
134
efchouwing van het Tooneelfpel : De onechte Zoon,
van A . VON OTZEBUE . n eenen Brief aan de Schrijvers van den Tooneelki/ker .
142
.Aan Ouders , bij het verlies van geliefde
uweliikspanden . Door W . . WA ZNS NC , BSZ . Dichtjluk . 150
Naive Trek van eei' Voorzanger .
152
C .. aan C . Puntdicht .
152
Bet Oud- Duitfche eldendicht der Nibelungen . (Vervolg en lot van bl. 116 .)
153
lets, over een opgedolven Ligchaam uit de Oostvricfche Veenen .
167
De angel/chc oionie in Nieuly- olland. Naar PgRON .169
Dc Schipbreuk. Gecne Vortelling.
177
ANS
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de Boer . Eene Gefchiedkundige dnekdote .
183
lets naders, rakende de werktuigelijke zamenl}ellingder
Glijbergen to Parijs .
193
Treffend Voorbeeld van waarlijk Christelijke Onderwerping in een' good/chen Rabbi .
195
inderfpelen . Door W . . WARNS NC , Bsz . Dichtflukje .
196
Redevoering, over den weldadigen nvloed van een
werkzaam Leven op Deugd en Zedeli .jkheid . Door
den Eerw . . . SC OLTEN, Leeraar der ervormde
Gemeente to Breda .
tot
Waarom ll:erven er Menfchen aan geneeslijke
walen? - V . (Laatfle hervolg .)
214
De Fngelfehe olonie in Nicuw- olland. (Vervolg en
Plot van bl. 176 .)
220
ANS LANGE,

C ATE 9UBRTAND .

22S

O1) N . W . RAUWEN OFF .

245

lets nict algeme'n behends, rakende St . Cloud.
231
lets, over het Zvicard van Bossu . Door j . s . SWARN,
Rector to loorn .
233
Lotbefchikkin
Zedeliik Verhaal.
236
Pro,we van Va erlandsliefde uit den ouden tijd .
242
243
er Levusppak . Dichtfiuije .

B1 bet Graf van den eere N . W . RAUWEN OFF . 245
Bij bet Graf van een' f ongeling . Door AN ENDR
246
uisman to Oosterbeck . Dichtfiukje.
SM T ,
De Lente - avond . Naar MATT SSON .
243
Redevoering, over de vorming van des Menfchen zedelijk
arakter . Door Mr . G . . VAN OOTEN , to
Rotterdam .
249
Biidrage, betrekkelijk de vraag :
eeft OANNES D1
DOOPER al, dan niet, getwijfeld? Door den Eerw .
269
. DE ROODE , Predikant to Zwartfluis .
.
Vriimoedige Bedenkingen , over bet lager Genees- en
eelkundig Onderwijs in de Nederlanden .
273
Reis van S D
AMET, door de Woestijn, naar de Stad
A82
Tombuctoo .
289
De regtfchapen good. herhaal.
lagt op bet Graf van den Genecsheer RAUWEN OF F,
overleden den Eden Febr . 1818 . Door Mevr . M . P .
295
ELTER, geb . WOEST OVEN . Dichtfiukle .
OLYMP A FULV A MORATA . Redevoering in Fclit Me4
ri-
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ritis . Door P . C EVALL ER, Predikant bij de Wal.
fche Gemeente to mflerdam .
297

lets, over de heilzame uitwerking van bet Zeewater .
Door F . APPEL, Chirurgijn to Scheveningen .
313
Water- weegbree , als een Middel tegen den Dollen
llondsbeet, aanbevolen .
314
Reis van S D
AMET, van Tombuctoo naar de groote,
tot dusverre onontdekte, Stad Wasfanah, en naar
Marokko . (hervolg en Plot van bl. 288 .)
315
lets , over de Telegraaf, de Gefchiedenis van derzelver
Uitvinding en Verbetering, nevens een beknopt Over321
zigt van derzelver werktuigelijk ZamenUel .
Schipbreuk der Franfche i3rik : La jeune Sophie, in
Augustus 18'7 .
331
3elangriike Stelling, onlangs to Groningen verdedigd . 335
NAPOLEON en W ELAND .
336
Treffend Woord .
3 .17
Zonsondergang. Door w . . WARNS NC , Bsz . Dichtfiik e.
337
B{i bet gezigt van de Pick van Tenerife, omtrent acht mijlen ten westen van ons, in den morgen . Dicht/lukie . 340
De ennisfe Gods uit de Natuur . Redevoering. Voor.
gelezen in de Maatfchappij Felix Meritis , op den 5
Febr. 8 8. Door N . SWART.
341
lets , over cen Exanthema pfeudo hariolofum , bij een'
en ander' Gevaccineerden waargenomen . Door j . .
eerenveen.
VAN DE MORR , Med. Doct . to
359
et kunstmatig Fabriek- en Trafiek- wezen, van de
flaat- en zedekundige ziide befchouwd .
363
De Muilen . Door F SC ER . Eene hertelling .
368
De noodlottige anlelreize. Door E NR C L EBMANN.
Eene ware Gefchiedenis.
375
Raad eener Moeder aan hare Dochter. Door 11 . VAN
LOG1 EM . Dichcfl11kjc .
378
De eegen
aard . Dichtflnkje.
38t
De Levensf1af. Tegenhanger tot bet Dicht[tukje : et
Levee spak .
383
Tovne,clbouw.
386
Anekdote van den Sehilder WEST .
386
Zonderfnge Wraak van Dr . O NSON.
388
3fi3
et onkenbare Masker.
Bet Leven van SANNAZAR US . Redevoering . Uitgefproken in Felix Meritis, den 5 Maart 1818 . Door . VEN3S9
BU ZEN PEERL CAMP , Corrector to laarlem.
De
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De Cier-arend. Volgens nadere Waarnemingen . 4og
Schets van Louden, in den Winter van bet aar 1814 .
Briefswijze, uit die Stad zelve, door een' jongen
ollander, gefchreven aan een' Vriend .
414
lets, over XANT PPE . Door . A. OOST AMP, tC
Zwolle.

420

Noord • Amerika.

422

Wachter op 's Lands Zeebaak to Seheveningen .

427

Dichtftukje.

434

Ongelukkige Reis van bet ollandsch Fregat, De Zee.
ploeg. Medegedeeld door een Duitsch Reiziger naar
Zeldzame Bewaring van den Stuurman . ROE •. EVELD
en zijn Volk, in eene Visichers Pink op Zee, den
27 April 18 ih. Medegedeeld door M. 3AA , Eer i'en

De noodlottige anfelreize . ( 'ervolg van hl 377 •) 429
et Magnetismus der Liefde. Door j . w . NTEMA.
Naif Gezegde van een' Scheepstimmerman . 436
n welken zin beweert jnzus, dat zijne Leer uit God
is? Een Gefprek tusfchen twee Predikanten . 437
n welken zin is
wikzilver een ontilekingwerend
Middel
?
452
et wik Been ontilekingwerend Middel. Door uFELAND .
454
Echt en naauwkeurig Verhaal van het gebeurde met bet
Nederlandsch oningsfchip Am lerdam van 8o (lukken, gecontmandeerd door den
olonel en apitein
ter Zee . OFMEYR , op deszelfs terugreize uit O©stindie, in bet laatst des jaars 1817.
457
S A ESPEARE'S Nakomelingfchap.
4 64
De noodlottige anfelreize . (hervolg van hl . 434-) 4 6 5
De trouwe Dochter. Eene ware Gebeurtenis.
469
Blik op
aarlem . Door w.
. WARNS NC , BSZ .
Dicht/luk.

Eene weinig bekende Anekdote wegens MAR
NETTE van Oostenrijk.
De Wereld een aleidoskoop . Door . W.
Dicht/lukje.

473

A ANTO -

476

NTEMA .

478

De oprigting van Teeken- en Schilder-Akadetn4en in
Nederland, befchouwd als een krachtig middel ter
vorming van lofwaardige unilenaren, en als een
gun,lig kenmerk van den geest des tijds, ter handhaving en verhooging van den ouden roem der vereenigle
ollandfche en Vlaam che unstfcholen . Redevoering.
Door c . nE ME ERt, unstfchilder teRotterdam . 481
Waar-
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Waarneming, rakende de gebootte van twee inderen,
met bet os facrum aan elkander vereenigd .
499
Echt en naauwkeurig Verhaal van het gebeurde met
oningsfchip -4mflerdam van 8o
bet Nederlandsch
tukken, op deszelfs terugreize uit Oostii die . (her.
volg en floc van bl. 464.)
504
Luchtreize van den Fleer W ND AM SADLER over bet
anaal van lerland, 22 ulij 18 17,
511
Nog icts over het Zwaard van Bossu to Enkhuizen.
Door . . DE ONG .
51 3
De noodlottige anl'clreize .(Vervolg en flot van bl.469.)5 8
AN P ETERSZ OEN . Door S. RONDEAU, j . Romance . 523
Gevatheid in een' Boer.
524;
Anekdote .
528
Proeve, over de Waardij der Vrouwen . Door den
Eerw. . . SC OLTEN, Leeraar der ervarmde Gemeente to Breda.
529
DEMOST ENES, als Redenaar, grooter dan C CERO.
Door . T. ROS E9, to Leiden.
538
lets , over het Zeewater en bet Zeebad. Medegedeeld door
den oogleeraar F. VAN DER BREGGEN, CORNZ . 543
Mevrouw VAN STAEL en bare Schriften .
546
Middel ter vruchtbaarmaking der onbebouwde eiden
in ons Vaderland.
553
et Feest van den . ANUAR US . Uit een' Brief
een' Reiziger to Napels.
557
Aanteekeningen, gehouden op eene Reize naar bet
Lief - Engelenbad, aan de Olifantsrivier, weinige
Dagreizen van de aap de Goede oop of gelegen, in
bet jaar 1818 . Medegedeeld door den Schont bij
Nacht DE ONG VAN RODENBURG .
562
Verbetering der Stoomhooten .
574
Verlustiging der indoos . Door T. D . BROUG 1O N, 575
De Levensweg. Dichtflukje.
576
Een paar Anekdoten van den beroemden LE BN TZ, 578
Mevrouw DE MA LLY.
573
rljgslist .
579
Zeldzaam flag van Grootheid .
579
arakteristieke Trek van een' Franrchman.
530
Snedig Gezegde . Puntdicht .
580
5S
De Geestelijkheid.
593
De unst Om Ziek to ziin .
De uishouding der in den grond nestelende kleine orde-
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de- of Nomaden-Bijen en andere gelijkfoortige
erf.
dieren . Door c . A . WALC ENAER .
597.
Berigt wegens de Stad Delhi en bet of van den Groaten Mogol.
60 3
6o 5
De Franjehe azardfpel-1- nizen.
De Avond v6hr de Bruiloft . Een leer"aan3 Verhaal
yoor Verliefflen en herloofdcn .
610
LEONORE . Romance. Naar BURGER . Door Av. . WARNS NCh, BSZ .

Tafrreel van Parijs, ander LOOE t-1.
Niettwe Tooneelinrigting to Louden.
De Aid- .,fruerikaanfehe Muilezels .

6 36

624
626
Volgens UM.
BOLDT
626
Edelaardig Antwoord van ET ENNE CLAV ER.
627
Grootmoedig Zelfbedwang van ALP ONSUS DEN X. 629
Mannentaal van ABUL ASSAN .
629
De eeren erkvaders .
623
De Geestelijkheid . ( Vervolg en Plot van bl. 593)
629
Vervolg en Clot der Waarneming, rakende de geboorte
inieren, met bet as facrum aan elkander
van twee
vereenigd.
643
De uishouding der in den grondnestelende kleine 1orde- of Notnaden- Bijen en andere gelijkfoortige erf.
dieren. (Vervolg en Plot van bl 6o2.)
6415
3efchrijving van bet Feest to Valcour, ter eere van de
. Maagd in den Perenboom . Een Brief van een'
eerst' Ambtenaar to Philipeville.
649
De Avoud v66r de Bruilott . (Vervolg en flat van bl.
616.)
653
1lowARD'S laatfte Levensuren .
659
De Vogelfpin.
564
De Anaerikaanfche Zeeflang.
665
lets wegens MOZART'S inderjaren .
665
L'arthago. Door W. f . WARNS NC , BSZ . Dlcht/luk. 669
Naivetei t.
672
emelvrees .
672
Redevoering, over den behoeftigen toefland van den
Mensch, als Aardbewoner, befchouwd als miAdel
ter ontiwikkeling zijner redelijke vermogens . Door c .
EN LAAR, Rector der Latijnfche Seholen to NiiMegen.
673
iunnen wij nit de fcbeikundige Ontleding der Artfenijmiddelen een zeker befluit opmaken tot derzelver
Geneeskrachten ? Door Prof. A . G . R C TER .
690
GeDEN X V.
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Gevangenfchap van den Baron
Mainoten .
OMAR BEN AL

D.
STAC ELBERG

Tweede
andfchriften der

ATTAB,

bij de

700

alif der Geloovioninklijke Biblio-

gen . Uit de
theek to Parijs.
702
Gefprek, over de Tentoonflelling, to mflerdam, van
unstwerken van nog in leven zjjnde Ncderlandde
fche Meesters, in den are 1818.
n twee Gel'prekken . Eer 2e Gel.~' rek.
706
ertog R C ARD . Naar SOUT EY . Door TOLLENS. Romance .
717
lets, over de Busfen, of zoogenaamde Geneeskundige Societeiten, in de Stad Rotterdam .
721
De (leer C ARLES . Eerie echte Gebeurtenis .
727
730
De eiden van Drenthe. Dichtflukje.
Wijze en kiefche Vaderzorg .
?32
Luchtige Trek van den Wijsgeer RANT .
732
ME'NNO S MONS .

lets , over de Vaccine en

inderpokken. Door R .

RROON, Stads Meet Doct. to Purmerende.

733
LANDS746

Eenvoudig Middel ter verhoeding van het kromgroeijen
der inderen .
749
lets, over de Brug, of houten Weg, in de naand October S S, in de halter Veenen, in Vet Departeinent Drenthe, gevonden . Door c . W . VAN DER

FELTZ, Gri er bij de Regtbank van Eerflen /lanleg, zitting houdende to Asfen. Met een AART E . 749
Befpiegeling, bij bet Plot des jaars MDCCCXV . Door
W.
. WARNS NC , nsz . Dichtfluk.
762
Gefprek, over de Tentoonlelling, to Amflerdam, van
de unstwerken van nog in ]even zijnde Nederlandfhe Meesters , in den are 18 18 . Tiveede of laat fle
766
Gefprek.
MAR A RE GERSBERGEN. Door S . RONDEAU, R. Romance.
777
780
Naberigt.

Ct

AART E

to plaatfen tegenover bladz. 762 .

n bet flnkje over de ontdekte Brug, Meng . bl . 750, reg.
env . van onderen, leze men : „een' aanvang nemende een
~, weinig ten oosten van het tegenwoordige Weerdingerholt en
„ de bunrtfchap Weerdinge, onderdeGemeenteEmmen," enz .
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OVER DE TWEE LAATSTE LEVENSGEDEELTEN
VAN
CONSTANT

N

UYGENS .

Voorgelezen in Felix Meritis, den 3o October 1817.
Door
P . F OFA AN PEERL

AMP,

Rector der Latijnjche Scholen to

aarlem .

iletgeen de wijsgeeren van ouden en nieuwen tijd ten
aanzien der deugd verklaren, dat zij om haar zelfs wille moet beoefend worden, en dan hare belooning in
zichzelve vindt, dat aarzel ik niet op de letteren in bet
ndien er iemand zijn mogte,
algemeen toe to pasfen .
1k zeg niet onder U ., M . ., want dit fpreekgeftoel .
te, deze zirplaatfen, dit niet aan belang of praalzucht,
maar aan verdienflen toegewijde gebouw, zijn zoo vele
getuigen van bet tegendeel ; maar indien er iemand zijn
inogte, die ons gezegde in twijfel trok, dien wijze ik
op zoo vele voorbeelden van voortreffelijke mannen,
welke de letteren om der letteren wille beoefend, en in
die beoefening hunne belooning gevonden hebben . Wanneer wij ons eenen mensch voor oogen ftellen , met genoegzame middelen gezegend om onafhankelijk to kunnen levee, wien zijne geboorte en bekwaamheden den
weg openen tot aanzienlijke en winstgevende posten , .
(die zoo begeerli)ke goederen voor de meeste der ltervelingen) en deze mensch, die aanlokfelen wee'rftaande,
met en voor zichzelven in de beoefening der letteren
leeft, -- hoe zouden wij de oorzaak van zoodanige afzondering immer kunnen verklaren, indien de vergoeding voor die verzaking niet in de verzaking zelye gelcv
A
gen
MENGELW . 1318 . NO . a .

S

OVER DE TWEE LAATST ' LEVENSGEDEELTEN

gen ware? Bij alle befchaafde volkeren, door alle tijden
been, ontmoeten wij . die edele foort van menfchen ; en
indien men de voortreffelijkheid van een land ook naar
de menigte van zulke burgers mag afmeten, dan vervult ons vaderland ten voile de maat .
ndien ik bet
waagde, over deze in bet algemeen to fpreken, zoude
de overvloed van voorwerpen mij arm in keuze maken , en
bet mij dan nog eerder aan tijd dan aan ftoffe ontbreken ;
daarom had ik mij thans bij eenen man bepaald, wglken
ik ook opzettelijk voor mijzelven nader wilde leeren ken .
nen, omdat hij mij in zeker opzigt niet geheel vreemd
was, omdat hij een dichter en beoefenaar der oude letteren was, omdat hij bij de eerfte geleerden van zijnen
tijd geacht was, omdat hij vele landen van Europa, en
bijzonder talie, met kennis van zaken doorreisd had,
.en eindelijk -- bet moge fommigen wonderlijk tocfchijnen, en bet fchijnt mij zelven wonderlijk toe dat ik
bet zegge, maar ik moet bet toch zeggen - omdat hid
n mijne allereerfle jonge-een Groningerlander was .
lingsjaren, toen ik achting voor geleerdheid en geleerde
mannen begon to krijgen, zag ik dikwijls een bejaard
man in eene peinzende houding wandelen , op wien de
voorbijganger niet zelven met den vinger wees, en zeide : , Deze iS GERARD N COLAAS EE R ENS ."
Zij , die dezen man van naderbij kenden , befchreven
hens als ieuiand van vele en uitgebreide kennis, welke
die kennis door dagelijkfche oefening vermeerderde .
oe juist deze befchrijving was, konde ik toen noch
begrijpen noch beoordeelen ; thans , daar ik bet letterkundige leven van denzelven niet zonder aandacht heb
doorloopen, fchijnt bet m'ij toe, dat die loffpraak even
verre van vleijerij verwijderd was , als bet doorgaande
karakter van lien, die hem dezelve gaven, daarvan verwijderd is . En nu maakte ik er mij een wezenlijk genoegen van, om de gedachtenis en bet beeld van dien
man bier voor to dragen ; toen een miner vrienden,
wiens raad ik met regt hoogacht, mii herinnerde, dat
.ik bet tweede gedeelte van bet leven van C O N S T A NT
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U Y G E S , als eerie door . mij zelven bier ge:niaakte fchuld, had of to doen ; dat hij en velen met
-hem dit van mij verlangden of liever verwachtten, al
-ware dan ook bet gedicht van den waardigen grijsaard
zelv' reeds in Met licht gegeven . Deze aanmerking benam
3nij eene zekere huivering, welke ik voor bet vervolgen
van dat onderwerp gevoelde ; en waarlijk, wanneer ik
.nlij de vriendelijke toegenegenheid herinner, met welke
Gijl . mij bijna een jaar geleden hebt aangehoord, en
tiwe belangitelling in de twee eerlte evensgedeelten van
1- U Y G E N s herdenk, dan word ik door een zeker vertrouwen bemoedigd, dat ook deze befchouwing Ul . niet
geheel onaangenaam zijn zal. Want naar mate c o NS T A N T N in jaren toenam , naar die mate vorderde
.ook de ontwikkeling zijner zielsvermogens ; zielsver3nogens, welke zoo groot en zoo vele waren, dat, had
de zaak aan zijne keuze ge(laan, hij bijna geene grootere en meerdere had kunnen begeeren .Geenwonder dus,
dat Prins FRED E R
E N Dr
hem , na den dood
van T U N N C E N, tot zijnen geheimfchrijver aani'elde .
Tndien bet van elders niet bleck, hoedanig hij zich van
dezen gewigtigen post gekweten hebbe, zoude men dit
hieruit genoegzaam kunnen opmaken, dat hij onafgebroken in de vriendfchap van then worst gedeeld,
en dat niets dan de dood van den laat(ten dezelve gefcheiden heeft . En deze vriendfchap konde ook niet
anders dan fandvastig zijn ; want zij was gebouwd op
deugd en gelijkheid van karakter .
E N D R
beminde
God en bet vaderland boven alles ; U Y G E N S hieid
niets voor dierbaarder .
END R
won de vijandelij •
1 e fteden door dapperheid , en de harten der zijnen door
goedheid ; UYGENS deelde in beide overwinningen .
13 r N D t ; was opregt , werkzaam , matig en ingeto .
gen ; deze zelfde deugden waren U Y G E N S als aangeboren . 0 gelukkig yolk, welk zulk een vorst, o gelukkig worst, wien zulk een vriend to beurt valt ! Want
indien bet waar zij, dat de grooten zich vormen naar
het voorbeeld van den vorst en bet yolk naar dat der.
groo .
A
NT
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grooten, en die vormillg der grooten dikwijls meet
fchijn dan waarheid heeft, hoe gelukkig moet dan eerl
yolk niet zijn, -weiks brave vorst zich ook naar bet
voorbeeld van zijnen dienaar zoude kunnen vormen!
De'invloed van bet voorbeeld werkt fterker en kracbtiger, omdat het ongeveinsd en opregt is . F R E D E R
E N D R
voerde bet bewind van zaken ]anger dan
twintig jaren ;. even zoo vele jai en kweet
UYGEna
zich lustig en rustig van zijnen pligt . Onze aanzienlij .
k e en geleerde voorouders hadden eeli gebruik, hetwelk
door misbruik in verachting fchijnt gekomen to zijn ;
om namelijk eene zekere fpreuk, bij wijze van wapen,
to voeren .
et fchijnr mij toe, dat de meesten zoodanige fpreuk uit hun eigen karakter genomen , of hun
karakter naar dezelve hebben willen vormen .
u YG E N s deed bet eerfte . Standvastig was hij van nature ;
landvastig was zijne fpreuk . Dit zat hem zoo wel in
bet hart als op de lippen . Met behulp van deze deugd,
overwon hij alle nloeijelijkheden, aan zijn amht ver1:nocht . Was bet vrede, hij leefde in bet licht en
onder de oogen van het hof, temperde deftigheid met
vriendelijkheid, mengde ernst onder boert, zoodat zijne gaven hem meer bewonderaars danbenijdersverfchaf
ten . Diende hij den vorst van raad, hij zeide niets dan
waarheid ; niaar ook alles, wat hem waarheid fcheen to
zijn . Was bet oorlog, hij volgde de legerplaats, en
verdroeg de vermoeijenisfen van een leven, hetwelk geheel vreemd voor hem moest fchijnen . Van veel nut
was hem bier zijne onbegrijpelijke fchranderheid in bet
ontcijferen van de geheimzinnigfte teekenen , waarmede
de Spaniaardcn, bij gevaar van onderfchepping, Dun .
re gedachten aan elkander mededeelden . Gelijk A G A3 E11 NON bij
OMERUS wenscht, dat hij tien NESr O R ,% had, want dat Trole dan fpoedig voor hem zouhet voordeel, hetde bukl;en, zoo wrist • r N D R
hem aan hra °t , ook op den regtcla
welk
U Y G E N S
prijs to flellen . En nffchoon dleze de ondervinding van
den wijzen Crick nog niet had, vulde hij dat gebrek aan
door
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door zijnen alles bevattenden geest ; een ma-n, gelijk
U Y G E N S, behoefde niet to wachten naar bet getal
van jaren . - Daar is eene zekere foort van menfchen,
zeldzaam voorwaar en voortreffelijk, welke, ons bijna
geloof doen hechten aan bet denkbeeld van fommige nude wijsgeeren, dat namelijk dht iets in ons, hetwelk wij
geest noemen, een deeltje is van eenen Goddelijken
geest . Zulke geesten worden nier vermo-eid, De cone
fijne gedachte is bet voertuig van de andere . Geen gevoel of eenige van buiten komende omifandigheden trekken dezelve van hunne befpiegelingen at . Wanneer zij
willen , zijn zij reeds bier op aarde vrij van de banden des
ligchaams . s er wel lets, hetwelk bij gewone menfchen
meer kalmte en ftille rust vereischt , dan de bcoefening der
letteren? Befchouwt daarentegen eenen D 0 U sA, met
dezelfde hand den degen en dee pen voerende, beide tot
behoud en eer van 't land -- befchouwt eenen D F
G R 0 0 T in die gevangenis , waaruit hij nict voorzien
konde iminer dan als een lijk to zullen worden uitge.
dragon - befchouwt (want wat behoef ik nicer voorbeelden ?) onzen U Y G E N S zelven ! Onder eene tent,
to midden van bet gekletter der wapenen, bij de dikwijis hagchelijke en onzekere kans van den itrijd, beoefende hij de kunften des vredes, en boertte met zijne
afwezige vrienden in Latijnfche dichtmaat, of fpeelde
op zijne zoo geliefkoosde guitar. Wat hij in de Ncderduitfche en Latijnfche dichtkunde gedaan heeft, is belend . Zijne
orenbloemen, Ledige Uren en Momenta
ftrekken tot blijken van zijne vlugheid in dat vak . - let
is bier , vertollig om zijne verdienll :en in dat opzigt to
beoordeelen ; ook hebben twee geleerde manners hem als
vaderlandsch dichter zoo breedvoerig ais naauwkeurig
gefchetst ; als Latijnsch dichter bob ik elders gepoogd
hem to fchctfen ; doch dit ; dunkt naij, mag ik in bet
algemeen wel aanmerken, dat hij zeer veci heeft, hewelk men gemakkelijker kan berispen dan navolgen . -ntusfchen begon x u Y G r N S zich reeds aan bet ongehuwde ]even to gewennen, en bet fclacen, dat zoo vele
A 3
be .
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beflommeringen de liefde uit zijn hart floten . Dan, eels
burger, die voor bet overige zich zoo verdienfteliik bij
bet vaderland maakte, moest bet vaderlaud ook nieuwe
burgers fchenken . Eene vernieuwde kennismaking met
SUSANNA BAREL EA, eerie maagd, even deugdzaam en verttandig, als zij aanzieniijk en vermogend
was, verwekte liefde ; liefde, een huwelijk . Zij maakte hem vader van vier zonen en eene dochter, welke
hare moeder niet gekend heeft ; want deze overleed kort
na de bevalling . Brave ouders brengen gewoonlijk een
braaf kroost voort . flunne deugd gaat bij vroege en
'vijze leiding op hetzelve over . Zoo waren de kinderen
van -1 U Y G E N S voor hem , hetgeen hij voor z?ne ouders eens was .
n de opvoeding leidde hij hen Tangs
zijne eigene voettlappen . P 111 L P S, de jongfte zoon,
overleed in zijne eerfte jeugd to Marieburg, terwijl hij
een gezantfchap naar bet Moonier vergezelde . De overigcn ftrekten hem zeer lang tot eer en vreugde . C o NS T A N T T N, zijn naamgenoot, werd hem, toen hij in
's vortlen raadWerkozen was, reeds vroeg tot ambtgenoot toegevoegd . C R S T A A N verwierf zich den
naam van eerften wiskundigen in Europa, en Frankrijk zocht dat vernuft aan zich to trekken . L p D Ew ij R bekleedde bet ambt van baljuw . S U S A N N A,
zijne dochter , huwde aan P 1-11 L P S D 0 U a L E T 1-1 , die
hem zijnen P
L PS teruggaf . -- Wanneer hij met
zijne vrienden gemeenzaam over zijne kinderen fprak,
plagt hij iofn'ijk al fchertfende zijn zesde kind to noemen .
oflrijk was hare geboorte geheel aan hem verfchuldigd . Als men hem aldaar kwam bezoeken, en
zicll over de orde en netheid, welke overal heerschten,
en den aanlegger van dat alles verwonderde, verbeeld
ik mij , dat hij hun dezelfde woorden zal hebben toegevoegd j welke c Y R u s eens bij dergeliike gelegenheid
aan L Y S AND C R toevoegde : „ k bet dit alles aangelegd ; bet zijn mijne lanes, miinc verdeeling ; ook heb
ik vele van doze boomen met mijne cigcl e band geplant .1'
Zoo omflagtig als naauwkeurig heeft hij dat landgoed in
zij-
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zijne orenbloemen bezongen, en was er zeer op gefteld, dat hetzelve nimmer in vreemde handen kwam .
Dan, deze wensch is onvervuld geworden, omdat het
eigenlijke U Y G E N S C E geflacht reeds in den jare
.1783 is uitgeftorven . Zoo dikwijls hij het hof konde
ontwijken, fleet hij aldaar vele genoegelijke dagen in geletterde rust, en was daar nooit minder alleen, dan
wanneer hij alleen was . Dit mogt hem echter fchaarfcher gebeuren dan hij wenschte ; want de ftroom der
tijden trok hem gedurig uit die haven in de opene zee
van het ftaatsgewoel . Zoo was hij in den jare 1647 naauwelijks op zijnen adem gekomen, toen de dood van
F RE D E R
E N DR
het vaderland van eenen besten vorst en hem van eenen vriend beroofde . W LL E B D E
volgde E N D R
op , en bevestigde U YG E N s in alle door hem bekleed wordende waardigheden . Deze ging, waar de eer en 's lands Neil hem riepen, en bleef zijner geliefde fpreuke getrouw . ij was
altijd dezelfde .
ij konde niets goedkeuren, hetwelk
hem niet goed toefcheen, en raadde den Prins onbewimpeld eenige maatregelen af, welke misnoegen moesten
veroorzaken, gelijk ze veroorzaakt hebben . Dit baarde tusi'chen hen eene merkelijke verkoeling, zoodat
U Y G E N s zelfs in den jare 1650 ernftig over zijn ontflag begon to denken . Of de vriendfchap weder gebeel
herfteld zij , is onzeker, door den fpoedig gevolgden
, welke in dat zelfde jaar
dood van w LL E n1 D E N
inviel . Wonderlijk zijn dikwerf de oordeelvellingen der
menfchen over elkander . D' E S T R A D E s noemt u Yk weet
G E N s ergens een Franschman in zijn hart .
waarlijk niet , hoe ik dit opvatten moet . Verftaat hij
daardoor dat blinkend vernis van uiterlijke beleefdheden,
dat uitlokkend blanketfel van bevalligheid, (de armoede onzer taal in dit opzigt dwingt mij tot die omfchrijvingen ; want onze voorouders hebben er geen woord
voor kunnen uitdenken, omdat zij de zaak zelve niet
hadden) indien D' L S T R A D E s , zeg ik , die mauler van
leven verftaan hebbe, waarin de Frarafchen gezegd worA 4
den
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den boven alle volkeren nit to munten, dan heeft hij
als Franschman gefproken en was wel zeer vriendeliik .
U Y G E N S wezenlijk eene
Doch meende hij, dat in
ziel van het toenmalige Franfche hof was gevaren , date
ftrijdt bet zeer tegen de wellevendheid om zoo jets van
u v G E N s had eene zeer
eenen ollander to zeggen .
befchaafde opvoeding genoten, en verkeerde van zijne
eerfte jeugd of met befchaafde lieden ; de natuur zelve
had hem tot befchaafdheid gevormd, en de oefening
daarin zoo zeer bevestigd , dat hij eindelijk de befchaafdheid zelve was, maar toch altijd een ollander bleef.
1-10 0 F D vond in hem de trekken om het beeld Bier
deugd to malen : „ nborst, gezooght met den room
der zinlijkfte zeden ; vernuft, doorzult in 't mergh der
heufche konften en achtbaarfte wetenfchappen ; kerne
der aardigheid, en ooghelcin van 't hof." Zulk een
man was U Y G E N s ; maar hij was tevens ftandvastig,
getrouw en opregt , waarvan ook bovengemeld misnoegen met Prins W L L E 11 DEN
tot getuigenis kan verltrekken . Acht dagen na den dood van dezen, werd
de derde vorst van then naam geboren.
et is bekend,
w'elke oneenigheden over deszelfs voogdijfchap ontU Y G E N s deed niets dan alien tot vrede en
flonden .
vriendfchap aan to manen ; en, mogten hem zijne pogingen nict zoo gelukken als hij wenschte, waren ze
ntusfchen bleef hij in zijne
daarom niet minder edel .
vorige betrekkingen ; en dit gedeelte van zijn leven, betwelk reeds verre begon to vorderen en meerdere rust
fcheen to behoeven, moest nog de meeste onrust doorftaan . Om nu niet to fpreken van zijne gezantfchappen
en deszelfs opnaar LEOPOLD VAN 0OSTENR
DEN X V, oning van
volger A N, naar L o D E W
Frankrijk, en van dezen tweemaal naar A E E L , olling van Engeland, hoe vele lieden, bijna zeventig jaren oud, zouden er gevonden worden, welke, na zoo
verfcheidene en gewigtige dienften aan bet vaderland to
hebben bewezen, nog eene reize ondernamen naar bet
prinsdom Orange? En deze reize ondernam en volvoerde
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de hij met ]let vuur der jeugd en de beradenheid van
eenen man . Doch dit was in U Y G E N s niet vreemd ;
want, door altijd eene werkzame en matige levenswijze
to houden , gaf hij den ouderdom een ligchaanl over,
hetwelk zich in krachten niet verminderd gevoelde . Als
ollandfche c c a R o een gefprek over den oucen
derdam wilde fchrijven , zoude hij in
U Y G E N S ook
lij zoude eenen L,&eenen c A T o kunnen vinden .
L U s en s c i n l o door zijn voorbeeld de beste lesfen
geven, hoe zij den weg des ]evens moesten afleggen a
bet gelukkigst daar konden komen, en er bet ]angst
verblijven, waar hij nu was . Len eenvoudig verhaal
van zijn gezantfchap naar Orange zal miju gezegde Rayen . Nadat hij met veel nioeite en door tusfchenkonlst
van t A R E L DEN
eindelijk had bewerkt, dat L OD EOrange
W
bet prinsdoin
aan deu wettigen eigenaar,
aan wien hij bet outroofd had, teruggaf, werd hij in
den jare 1665 derwaarts gezonden, om er in naam van
Pries W L L E At ) E N
weir bezit van to nemen, de
wetten to veranderen, de gefchillen to bellechten, bet
yolk in den eed to nemen , en de door de Franfchen
verwoeste werken op to nemen en to laten her(tellen .
Naauwelijks uit Engeland in Frankrijk teruggekeerd,
reisde hij naar Lyon, zakte de Rhone af, en kwam fpoedig op bet grondgebied, hetwelk onze ftaat toen midden
in Frankrijk bezat, zeer verfchillende voorwaar van
lien itaat, welke eens geheel het eigendom van Frankrik zijn moest! ij werd aldaar ontvangen op eenewijze, bet meest aan zijne waardigheid voegende. De geheele bevolking was uitgelaten van vreugde,en bet was
alsof de goede
ollander op derzelver fchouders , nu
ontheven van cen vreemd juk, naar het flot opgevoerd
wierd .
uist toen hij onder den open hemel gezeten
was op een verheven geftoelte, en, omringd door den
raad, bet yolk den eed afnam, welken bet met een gejuich deed, dat bet Romeinfche theater weergalmde, vertdonde er zich een kring om de zon .
et yolk, even
als bet ten tijde van M A R u s aldaar zoude gedaan heb_
A 5
ben,
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ben, nam deze fpeling der natuur als een gelukkig voorteeken aan, en dit vermeerderde nog de vreugde van
then dag en daarop volgenden nacht . Dat gedeelte van
Frankrijk is vol van gedenkftukken der oudheid, overblijffeicn van de tijden, in welke de Grieken en RomeiU Y G E N S, die deze foort
mzen die oorden bewoonden .
van fchoone geleerdheid even zeer bewonderde, als zijn
oog en verftand er in geoefend waren, konde van zoodanig tooneel zonder bezigtiging niet afftappen, hoezeer
ook bet vaderland, buiten hetwelk hij nu reeds in bet
vierde jaar omzwierf, hem als met luider 1 emme terugriep . Mono Pesfulus, Nemaufirs, Masfilia op bet Phocxifche ftrand, Arelatus, Salone, 4quae Sesti, Avenvio en andere plaatfen trokken zijn oog tot zich . -P ET R A R C A was bij de liefhebbers der dichtkunde in
die dagen in groote achting ; men las hem niet minder dan men hem prees . Ook aan U Y G E N s hail
hij vele genoegelijke oogenblikken verfchaft, en door
zijne zachte toonen deszelfs zacht hart geroerd .
oe
Vauclufe
was,
hoe
meer
die
vallei
hem
nader hij dus bij
tot zich trok ; want wij menfchen worden , ik weet niet
hoe, aangedaan door de plaatfen zelve , alwaar door ors
bewonderde of geliefde voorwerpen gewoond hebben .
Daar zocht hij nu bet plekje gronds, waar P c T R A RC. A in bet gras nederlag ; hij zette zijnen voet, waar
deze denzelven gezet had, dronk uit de bron, waaruit
deze gedronken had, en bet fcheen hem alsof dat water
'bet water van den
elikon was . Eindelijk naar Orange teruggekeerd zijnde, zeide hij zijne vrienden aldaar
vaarwel, en bezocht een gedeelte van Bourgondien en
Ztivitferland . Van de heuvels van Bazel zag hij den
Rijn . Toen was bet alsof hij een bekende vriend uit
bet vaderland zag, en wilde deszelfs loop naar bet vaderland volgen .
Maar E R A S M U S had re Bazel gcwoond, en lag aldaar begraven .
Gelijk v o s s i u s,
hij, in wiens grijs hoofd V ON D E L zcgt dat vijftig ecuwen gevaren waren, de geboortedag van E R A S M U S
bijna als eenen heiligen dag befchouwde, zoo noemde
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de zestiende eeuw de eeuw van w L L E At
en van 1: R A S N U S . Waarlijk eene verhevene
loffpraak Op ERAS MU S nit den mond van zulke manU Y G E N s bewaarde deszelfs afbeelding, door
nen !
O L B E N gefchilderd , als een fchat . De geleerde
L 0 M E N U S, Graaf van Brienne, wetende zijnen hoogen eerbied voor den Rotterdammer, had hem dezelve
ten gefchenke gegeven . Gelijk liij nu die afbeelding
in bet vaderland bijna dagelijks met innig welgevallen
befchouwde , en zdb befchouwde , dat hij eindelijk
E RA S M U S zelven meende to zien, zoo is bet gemakkelijk to begr ;jpen, dat hij nu alle bijzonderheden, welke de gedachtenis aan dien man in hem konden verlevendigen, zoo gretig naging, alsof hij eenen langen
dorst wilde f llen . n bet huis der F R 0 B E N u s s E N,
waar hij gewoond had, bij bet graf, waarin hij rustte,
bij bet gedenkteeken , to zijner eere door A M E R B A C U
opgerigt, zelfs to Friburg, overal zocht hij ERASMus . En nu trok hij, door Spire, MYlanheim,
entz
naar
olland
en eulen,
terug . - Dat plekje gronds,
hetwelk wij ons vaderland noemen, moet toch zeer
veel aanlokkelijks hebben, waardoor bet zich boven alle landen der aarde onderfcheidt . Waartoe anders dat
fpreekwoord : Daar is maar edn olland in de ganfche
avereld? ndien ik en velen met mij, welke nimmer buiten bet vaderland gereisd hebben , dat fpreekwoord bezigen, twijfel ik er zeer aan, of bet in onzen mond
gezags genoeg zoude hebben - omdat wij er de kracht
niet van gevoelen ; even gelijk hij , die nimmer ziek geweest is , de gezondheid minder op prijs weet to 11el .
len, dan hij, welke dien fchat eenigen tijd gemistlleeft .
Maar wanneer ver(fandige en onpartijdige menlchen, na
bet bezoeken van vele landen en volkeren, die verkla .
ring als uit ddnen mond afleggen : „ Daar is maar ddn
Rolland in de wereld! " dan ontvangt dat fpreekwoord
bij mij de kracht van eene Godi'praak .
et zas niemand
onzer verwonderen , dat ook
U Y G E N S bij zijne rerugkomst bekende
k ben nu reeds tot eenen zoo
hoop
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hoogen trap van ouderdom gevorderd . ilc heb zoo vele
landen doorreisd, en opgemerkt, waarin ieder yolk zichzelven bet meest behaagde ; ik heb alles met elkander
vergeleken, en moet bet zeggen : „ olland boven al!"
-et verflag, hetwelk hij van zijn gezantfchap aan
de Voogdesfe deed, werd met algemeene goedkeuring
en milde gefchenken beloond ; in welk opzigt hij altijd
reden had om over de onbekrompenheid van bet huis
van O R A N E voldaan to zijn . Prins W L L E M E ND R
fond nu mondig to worden, wanneer U Y G E N$
met denzelven nog cene reis naar Engeland deed ; waarop deze in den jare 1 672 tot alle de waardigheden, door
zijne voorouderen bekleed, werd verheven .
U Y G E N S
wilde altijd de belangen van yolk en vorst vereenigen,
en alle tweefpalt, zoo hoogst noodlottig voor bet ge .
meenebest, door toenadering van beide zijden, verbannen . Dan, daar de hitte der gemoederen dit dikwiils
onmogelijk maakte, loos hij, gelijk in hem natuurliik
was, de zijde van zijnen vorst ; en gelijk de eene partij
volftrekt zonder zoodanig gezag wilde leven, zoo achtte hij bet van zijnen pligt, dar gezag to onderfleunen,
en werkte de maatregelen van andersdenkenden tegen .
et wreedaardig vergoten bloed der D E W T T E N bevlekt de gefchiedbladen van then tijd . De nakomelingfchap , welke alles met een bedaarder oog befchonwt ,
zoude met Prins W L L E M b E N V een fchat geven , (tat
men die vlekken er uit konde nemen . Doch ook u Y GE n s
verfoeide deze woede van bet aagfche graauw . ntusfchen beleefde hij bet genoegen, dat de Prins zijncn
zoon C O N S TAN T N ook tot deszelfs geheimi'chrijver aanftelde, waardoor hij meerdere rust kreeg, en de
overige jaren zijns levens vrijer met zichzelven in godsdienfl:ige en letterkundige befpiegelingen doorbragt .
U Y G E N S moet een fchoon man geweest zijn, indien
men uit de veelvuldige afbeeldingen, welke er van hen
zijn, rnoge oordeelen . Gelijk hij in alics, wat tot zi;ne
nagedachtenis betrekking had , bijna tot angstvalligheid
toe zorgvuldig was, zoo liet hij zich in onderfcheidcne
t ij-
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tijden van zijnen ouderdom affchilderen . Toen hij zijn
]even fchreef, was hij in zijn 83fte jaar, en had nag
zoo cene regte houding en vasten gang als hij in zijne
jeugd gehad had . Zijne zintuigen waren alle ongefchonden, behalve bet gehoor ; met welk gebrek hij geboren
was . En bijna in then zelfden ftaat bleef hij no- , geruimen tijd, tot dat hij eindelijk, in den ouderdom van go
jaren en 6 maanden, dit ]even verliet, even gelijk cen
verzadigde gast van tafel opflaat . Waarlijk een geluk .
kig en benijdenswaardig lot! Want , daar hij alle de
rollen van een zoo langdurig en belangrijk leven zoo
wal vervuld had, werd hij, van bet tooneel ftappende,
door zijne vrienden nageoogd onder een wehneenend
en luidruchtig handgeklap .
WAARODM STERVEN ER MENSE EN AAN GENEESL
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Qui nescit - tamen nudes.
O R.

M en wil, dat een zamengefleld werktuig veel volko-

mener wordt, wanneer elk der deelen door een afzonderlijk werkman wordt bereid, die, zijn geheele leven
door, niets anders vervaardigt . Welke meesterflukken
moet dan niet de geneeskunst opleveren, daar geen
zieke ooit zijne herftelling ziet, dan door den vereenigden arbeid van vele handen ! De een zoekt door uitwen .
dige teekenen de geheimen van zijn binnenfte uit to vorfchen ; een ander helpt hem met zijne handen, gewapend of ongewapend ; een derde bemoeit zich met de
bereiding van bet geneesmiddel ; een vierde, met betzelve toe to dienen . Waarbij kolnt bet dan, zoude men
zeggen, dat, daar er zoo zelden een horlogie mislukt,
er zoo vele geneescuren mislukken?
De reden is duidelijk : omdat zij oneindig moeijeliiker
z jn,
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zijn, en oneindig minder van den mensch afhangen .
Tegen deze reden valt niet veel to zeggen, en zij refit
de eer der zonen van Esculaap volkomen . Zij plaatfen
dan ook met reden deze gewigtige waarheid op den
voorgrond, dat zij niets zijn dan de flomme dienaars
der natuur, aan welke alleen bet gegeven is zichzelve
to helpen . Dus, hun onvermogen en hunne afhankelijkheid bekennende, fchuiven zij de fchuld van hun misbak op den hals hunner meesteresfe : immers, als de
natuur niet helpen w .il, zijn onze beste pogingen vergeefs , werken de uitgezochtile geneesmiddelen niets
uit . k herhaal bet, tegen deze reden valt niets to zeggen ; maar ongelukkig is dit de 6~ni ;e reden van bet
geneeskundig misbak niet . -- Als , bij bet maken van
horlogies, hij , die de wijzerplaten vervaardigt, omdat
hij daarin zeer ervaren is, eensklaps in zijn hoofd
kreeg, raderen en rondfels to maken ; zou dit gaan?
Bezwaarlijk, geloof ik . En hoe moet bet dan gaan,
als hij , die voortfeffelijk beenen en armen zet, alleen
omdat hij daarin uitmunt, en zonder verdere voorbereiding, inwendige kwalen gaat behandelen?
et fpreekt van zelf , dat men met den geheelen
omvang der geneeskunde vertrouwd kan zijn, en zich
echter, bet zij nit keuze, bet zij , door toevallige omflandigheden, bij de uitoefening van een barer takken
kan bepalen . Zelfs geloof il: Diet , dat men een goed
heel- of verloskundige zal aantreflen, die niet tevens,
in den volflen zin, geneeslteer is . En dan verflrekt
bet eer ten voor- dan ten nadeele des lijders , dat de
been, waarbij hij in een bepaald geval pulp zoekt, zich
tot een b zonder gedeelte der kunst bepaalt , daaraan alle zijne krachten toewijdt, en hetzelve nicer en meer
zoekt to volmaken . Dezulken kan das bet verwijt niet
treffcn, dat zij zich met zaken ophouden, waarvan zij
geen vertland hebben . Maar wanneer cen heelmeester,
wiens eerile operatie bet gladfcheren van eene boerenkin geweest is , en die vervolgens , na verloop van jaren, bet zoo ver gebragt beefs, fiat hij eene cenvoudige
zwecr
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zweer kan behandelen, met dezelfde driestheid, waarmede hij zijn mes door een absces jaagt, inwendige en
dikwijls diep verborgene kwalen behandelt, waarvoor
de fchranderfte geneesheer ftiltlaat ; dan behoeft men
zich niet to verwonderen, dat de gemeente finelt, en
dat er de boomen op bet kerkhof weelderig groeijen .
Nog erger is het, wanneer de vijzel bet gezag voert
aan het ziekbed, en een waanwijze apotheker, in plaats
van zich met zijne kruiden bezig to hourlen, en op to
letten, dat de bereiding der geneesmiddelen, welke hem
is toevertrouwd, behoorlijk gefchiede, met een deftig
gelaat den pols voelt, zonder cens to weten, wat een
pols is, en - de hemel weet, op wat voor gronden of
naar wat regelen ! - bet recept voorfchrijft , dat hij
naauwelijks lezen kan . Turende op den gouden knop van
zijnen grooten rotting, zit zulk eene itaartpruik voor
bet ziekbed, fpreekt met veel wijsheid van koortfen en
krampen, en haalt den geneesheer door, die bet geluk
niet beefs in zijne gunst to thaan . Zonder eenige de minfte kennis van bet menfclielijk ligchaam, van den acrd ,
van de oorzaken of van de gevolgen der kwalen,fchrijft
hij, op de namen alleen afgaande, en fchier op de gis,
de geneesmiddelen voor, to vreden, zoo zijne doozen en
flesfchen lecg komen . Onderwijl worden de voorfchriften der artfen in ziinen wi n? :el gereed gemaakt door halfbakken leerlingen, en die buiten bet gezigt van den
meester natuurlijk gemakkelijk vallen en hnnne zaken
ten halve verrigten, ook wel eens cen leeg fleschje uit
cen ander vullen, als hunne apothekerswijsheid denkt,
dat bet in kracht overeenkomt . Zoo wordt dan van
twee zijden bet Neil van den armen kranke in de waay
fchaal gefteld . Eerst maakt de apotheker, door zijne
2veregtfche behandeling, van eene ligte ongefteldheid
eerie hevige ziekte ; en, als dan eindelijk de geneesheer
geroepen words, worden deszelfs oordeelkundigevoorfchriften door de fchraapzucht of de eigenwijsheid van
cen giftmenger verknoeid . Nu zetten de heeren doctoren den doctoralen hoed eens regt op bet hoofd, en
zee•
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zeggen : „ Zoo moeten zij varen, die langs flinkl'che
weeen en als ter fluik genezen willen ! " Doch laten zij
hunne flem vrij een toontje lager zetten : want, op de
keper befchouwd , geven zij - zelven aanleiding tot die
omkeering der flanden in den flaat van 1 r p o c R A.
T E s . Wanneer een geneesheer geene zwarigheid maakt,
ook zonder de minfle heelkundige ervarenheid, heelkundige hulp to verleenen, of zelfs wel, uit eene lage afgunst, de hand des heelmeesters zoo lang mogelijk van
de wonden en zweren zijnes lijders afhoudt, en met zijne dranken en poeders genezen wil , waar bet mes alleen of een behoorlijk verband kan helpen, verwaarloost hij zijnen lijder niet minder, en verlaagt hij de
edelfle kunst niet minder tot een broodgevend handwerk, dan de heelmeester, die in de betrekkingen van
den geneesheer treedt . Onder de oogen van den eerflen
groeit uit een eenvoudig gezwel de boosaardigfle kanker, en onder de handen van den laatflen nit eene lib
to verkoudheid eene ongeneeslijke longtering .
Even nadeelig, als deze ontijdige vermenging der genees- en heelkunde, is de bereiding der geneesmiddelen
door geneeskundigen, welke niet de minfle kennis van
de apotheek hezitten . Men weet, dat dit op het platte
land en in vele kleine fleden plaats heeft .
et is waar,
de wetgeving heeft, federt vele jaren, in dit kwaad
voorzien ; tnaar her onkruid, hetwelk eeuwen wclig getierd heeft, laat zich zoo ligt niet uitroeijen . Verbeeldt
u een' geneesheer, die, niet zoo zeer uit loffelijke inzigten, maar vooral om zoodra mogelijk cene groote
menigte patienten, d . i . lijders, to bezitten, zich op
eene kleine plaats neArzet, waar hij alleen is en dus alles inheeft . Zijn eerfle went moet natuurlijk wezen,
zich een' voorraad geneesmiddelen aan to fchafl'en ; maar,
weinig kennis hebbende van derzelver echtheid of vervali'ching, nog minder van de gefchiktfle wijze van inkoop, verzameling, bewaring en zuivering, neemt hij
van het eerie to veel, van het aniere to wcinig, ziet er
niet naar oin, dan als hij zo noodig heeft, en vindt
daar-
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daardoor, al wordt hij niet cens bedrogen, de heeft
van zijne kramerij telkens bedorven, terwijl de andere
llelft hot is zonder dat hij bet vermoedt .
ij is dan
ook altijd verlegen, omdat hij op bet oogenblik bet
noodige niet heeft, neemt nu al ligt bet een voor bet
ander, en komt al fpoedig tot bet geloof, zoo goed
voor zijne beurs, maar zoo flecht voor zijne arme zieken, dat men met een paar zouten, wat rabarber,
wa-t valeriaan en wat middelmatige kina bet ganfche
heerleger der menfchetijke kwalen gemakkelijk bet hoofd
kan bieden .
Docll niet genoeg, dat de arme kranke dus een 11agtoffer words van de baatzucht der geneeskundigen, welke hen aandrijft, zich met die gedeelten hunner kunst
to hemoeijen, waarvan zij weinig of niets verfiaan ;
no- erger vijanden vinden zij dikwijls in hunne dierbaarlle betrekkingen, wannecr dezen, niet to vreden, aan
bet ziekbcd, onder de leiding van den arts, eene ondergefchikte rol to fpelen, zich vermeten, zelven den
fiaf van Esculaap to zwaaijen, en ongevergd hunnen
lastigen raad den arts willen opdringen , hens tegenwerken, of althaiis van deszelfs voorfchriften afwijken,
om cen of ander gelicfkoosd huismiddeltje of wereldberoeind arcaniirn to beproeven . Dit is in 't bijzonder
het geval, wannecr eene zickte langer dan drie dagen
duurt ; wanneer men zeer wijsfelijk oordcelt, dat de
doctor het niet getroffen heeft, en hens dus voorfielt,
eens wat antlers to probdren . Verkiest hij zulks- niet
zoo laat men zijne middelen ftaan, en probeert zelf.
Wonderlijke dingen that de lijder nu to live, en wonderlijke dingen ondervindt hij er van .
eeft de herfl :ellende lijder nog gebrek aan eetlust, zoo wekt men dien
op door verhittende lpijzen, en bczorgt er hem de
koorts door .
laagt iemand over kramppijnen in de ingewanden, zoo fchroeit men ze hem met heefe melk
digt .
s een ander bezet met jicht en graveel(iuil'en,
zoo geeft men hem aarlemmer- olio ter verzachtingg,
zoodat hij bet huffs bijeen fcbreeuwt : want, over bet
ATENGELW . 1818 . N0 . .
V,
al-
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algemeen, werken de huismiddeltjes niet zachtzinnig .
Dit is ook de begeerte der minfle lijders . De boeren
althans zien bet fleschje, dat bun het zweet van benaauwdheid uitdrijft, of de ingewanden vaneenfcheurt,
met ongelijk meer eerbieds aan, dan den drank, waarbij zij ongemerkt genezen . En, wat bet geneeskundig
geloof aangaat, zijn zelfs de fleden met boeren opge •
vuld .
Vele zieken tvorden dus bedorven, en, eer het be,
hoeft, den doodgraver in de handen gefpeeld, omdat
de fchoenmaker niet bij zijne leest blijft . En wat is
daar de oorzaak van? De deunheid, die Been geed leer
wil betalen, den meester niet naar zijn werk loony .
De zuinige huismoeder rekent op hare vingeren, hoeveel bet hear uithaalt, als zij voor een dubbeltje rabarber last halen, zonder den arts to ontbieden . Of als
nien, in een erger geval, den apotheker eens laat komen, dat haalt een' doctorsgang uit . Doch de gierigheld bedriegt ook hier niet zelden de wijsheid, en het
dubbeltje rabarher heeft dikwijls een' nafleep, die de
geheele faculteit voor jaar en dag op de been houdt .
et is echter nict to ontkennen, dat de baatzucht
der gildebroeders zelven eerp groot deel heeft aan deze
ongeregeldheid in de uitoefening der kunst . Doch deze
ondeugd is een gemeen eigendom des menfchelijken ge,
flachts ; en bet zoude dus eene onregtvaardigheid zijn,
de geneesknndigen van het genot daarvan to willen uit1luiten .
DE LEVENSGEZELL N VAN LUTER .

AT AR r A VAN BORE (Of BORE), ult bet
oudadelijke geflacht der U G E W T Z E N, was den ec9
anuarij 1499 geboren, en dus vijftien jaren jonger dan
L U T F. R .
Daar hare ouders niet rijk waren , kwam zij
reeds zeer jong in bet adelijke klooster Nimtjehen, nabij Grimma aan de Mulcde, alwaar zij ooh in den beginlie
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me zocht, door hare gebeden, ijverig God to dienen,
tot dat in haar en acht andere kloosterzusters de wensch
opkwam, uit dezen kerker verlost to zijn, tot welkelt
de nieuwe leer van L U T E R, die alle werkheiligheid
veroordeelde, waarfchijnlijk reeds was doorgedrongen .
Door L U TE R'S bemiddeling was bet, dat een burger
nit Torgau, genaatnd L E O N 11 A R D o P P E, in et eenige pulp bet waagfluk ondernam, om de negen nonnen
uit haar klooster to bevrijden ;hetwelk ook in den nacht
van flillen vrijdag , den 4 April 152 , , gelukte . o P P E
bragt deze jonge nonnen op wagens naar Torgau, enn
wel, gelijk eene Torgauer kronijk luidt, „ ads haring.
tonnen ; "welke uitdrukking wel niet zinnebeeldig,maar
cigenlijk moet genomen worden , daar o P P E , wiens
weg door bet gebied van den ijverig katholieken ertog
GEORG geleidde, misfchien op de gedachte eener harington, waarin elke non gemakkelijk konde zitten,
gekomen was, om zijnen kostbaren roof to beveiligen .
Van Torgau kwamen zij, op den derden paaschdag, gelukkig to Wittenberg ; en onze R A T A R N A werd van
den toenmaligen burgemeester, P
L P r. E c
E N3l A C
in huis genomen . L U T E R fprak zijne hoogie
begunfligers voor die verlatenen aan, en zocht die genera, welke nog in den bloei haars levens waren, uit to
httwen. Ook voor A T A R N A werd weldra een minnaargevonden,die
ERONYMUS EAUMCiRTNnR
1heette, van een aanzienlijk geflacht in Neurenberg
afftamde, en toenmaals to Wittenberg vertoefde .
lj
fcheen aan A T A R N A niet to mishagen ; en misfchien was bet ilechts cene latere luim des minnaars,
die, toen hij in zijne vaderflad teruggekeerd was, niet
ernilig meer aan deze verbindtenis dacht ; zoodat dit
3tuwelijk, waarover L U T E R zich zoude verheugd hebben, (gelijk wij nit eenen brief aan B A U M G a R T N E R
vernemen) niet tot fland kwam . L U T E R was nu op
een' anderen voor haar bedacht ; namelijk Doctor C A aP A R G L A T Z, prediker to Qrlamunda.
Maar toeni
haar, van wege L U T E R, door N
O L A U S VAN
B 2
AMS'
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r , predi ker to Wittet berg , de voorflag werd
gedaan, weigerde zij zulks, en verklaarde openhartig,
dat zij voor Doctor G L A T Z geene neiging gevoelde,
maar bereid was, om hem, A M S D O R F , of LUTERL
zelven, hare hand to fchenken . L U T E R had, zoo als
bekend is , reeds vroeger bet monnikskleed afgelegd, en
konde bet huwelijk,als eene door God zelveningeflelde
orde der natuur en als zijn heilig gebod, niet ongenegen
zijn, daar hij zelfs alle zijne vrienden tot bet huwelijk
vermaande ; maar bet befluit , om zelf to huwen, fcheen
bij hem, die reeds tweeenveertig jaren telde, meer uit
overleg dan hartstogt to ontflaan . Ook wilde hij wet
bet verwijt ontgaan, dat hij goede lesfen gaf, die hij
zelf niet opvolgde ; en eindelijk moesten hem de dringezlde beden zijns vaders tot then flap bewegen, die in
zijnen toefland voorzeker rijpelijlc moest overwogen
worden .
Met verrasfenden f oed volvoerde hij dit flit genomen
befluit ; en dit onverwachte huwelijk verbaasde zoo wel
zijne vrienden , welken hij vooraf niets gezegd had , als
zijne vijanden, welke hierin gelegenheid zochten, ont
nopens A T F A R N A en L U T E R de nadeeligfte geruchten to verfpreiden . Maar LUTER, niet gewoon
zich doer bet oordeel van zwakke en bekrompene zielen
to laten misleiden, aanvaardde zijn huwelijk met gebeden, zeggende : „ Toen ik mijn A A T E wilde ne,, men , bad ik onzen eer God met ernst ." En hierop
fchreef hij aan A Dl S D O R F : „ Aldus heb ik dan ook
„ aan dezen laatfen wil mijns lieven vaders geene ge„ hoorzaamheid kunnen weigeren, die zulks van mij be„ geerde, in de hoop,dat God mij kroost zoude fchenken ."
De eensgezindheid der beide echtelingen werd wel
door eenigen betwijfeld ; men befchuldigde A T A R NA van trotschheid en heerschzucht, waardoor het
huisielijk geluk verlloord werd ; en 33 R E D o w haah bet
oordeel van zekeren N A s aan, die haar nog gekendzoude hebben , en die van haar zegt : „ B o r,,& was van
„ cenen
A M S D O R
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eenen hoogdravenden geest, eigenzinnig en trotsch,
„ zoodat zij met andere vrouwen Diet veel vriendfchap
„ hield, dewijl zij, van wege den roem haars mans,
„ zich boven genen verheven achtte ." Gelijk dit oor'
deel van twee zijden kan befchouwd worden, en even
veel lof als berisping voor L U T E R's echtgenoote be.
vat ; zoo kan men ook aannemen , dat A T A R N A
anisfchien in befchaving en veredeling vele vrouwen van
baren tijd overtrof, en zich dus weinig tot verkeering
buiten haar huis genoopt voelde, vooral daar hetzelve
de verzamelplaats der befchaafdlle en kundigfle bewoalers van Wittenberg was . Uit de tegenflrijdige oordeelvellingen van gelijktijdige fchrijvers fchijnt alleen to blijken, dat A T A R N A inderdaad cene edele trotschlleid en een zeker zelfgevoel hebbe gehad ; en in dit gevoelen van B R E D o w kan men gereedelijk toeflemmen .
Daar eenigen hare gierigheid, anderen hare verkwisting
berispen , zoo ziet men igtehjl :, dat deze verwlitingen
op rekening van den taster moeten gebragt worden , daar
bet zwakke menschdonl hiervan wel noolt bevrijd was,
maar altijd genegen, om vooral datgene averegts to
bcoordeelen, wat men Diet kept . Maar B U G E N AG E N en
U S T U S
o N A S, L U T E R'S vrienden, ja
huisgenooten, fpreken van A T A R N A, en van L UTER's gevoelen jegens haar, Diet anders dan op eene
vereerende wijze ; en in L U T E R 'S tafelgefprekken hooren wij hem zeggen : „ et is mij met haar, Gode zij
„ dank! wel gelukt ; want ik heb een vroom en ge„ trouw wijf, waarop bet hart eens mans zich kan ver„ laten, zoo als s A L o Al o zegt, Spreuken XXX : 11
„
et hart hares heeren vertrouwt op haar ." - En
zoo konden wij Dog vele plaatfen uit L U T E r, 's eibene
gezegden bijbrengen, die bewijzen, dat hij met ziine
A T A R N A in eenen tevredenen en gelukkigen echt
hebbe geleefd, waaruit zes kinderen geboren ziin .
Toen de groote, onflerfeiiil :e ziel van LUTE R , den
3 Februarij 1546 , deze aarde verliet ; toen , cen jaar
daarna, de Smalkaldifche oorlog uitbrak, de eurvorst
B i
T o„

Vt
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gevangen genomen, Witte,zbelegerd
werd,
en
A R E L V als overwinnaar in
berg
de itad trok ; toen vlugtten de getrouwe aanhangers van
den eurvorst, en de ijverige belijders der nieuwe leer,
buiten de muren van Wttenberg ; en onmogelijk kon de
weduwe van then man achterblijven, die wel het licht
vbor bet nieuwe Evangelic ontitoken, maar nimmer tot
eenen bloedigen ftrijd voor hetzelve geraden had . Zi}
vlugtte met hare kinderen naar Leipzig ; en hier zien wij
L U T E R's arme weduwe aan drukkende behoefte blootgefteld, want zij moest/kostgangers aan hare tafel ne .
men , om zich met haar huisgezin levensonderhoud to verfchaffen . LUTE R had wel aan de wereld de kostbaarfte goederen gefchonken , en de gezegendite fehatten aan tijdgenooten en nakomelingen nagelaten ; maar klein en Bering was de tijdelijke bezitting, welke hij aan vrouw en
kinderen naliet ; zoodat de echtgenoote van LUTER,
in hare laatfte dagen, bij vreemde en inlandf'che Voriten , om genadebrood moest bcdelen.
n haar lijkprogramma tier akademie van W ittenberg
tvordt gezegd : , Met hare vaderlooze kinderen moest
• de als weduwe reeds zwaar gedrukte, onder de groot• fte gevaren, ronddwalen, als eene banneling ; grooto ondankbaarheid heeft zij bij velen ondervonden ;
• te
„ en van die genen , van welken zij , van wege de grooto en openlijke verdienften van haren echtgenoot,
te
• weldaden verwachtte, word zij dikwerf fchandelijk
„ misleid ."
Dus moest ook zij ondervinden, hetgeen na haar zoo
menige weduwe ondervond, wier man de roem des va .
deriands en de becvondering der tijdgenooten was
Naderhand keerde zij van Leipzig naar W ittenberg terug, en leefde aldaar zeer bekrompen en ingetogen,
tot den jare 155a, toen de pest weder zoodanig uitbarstte, dat de akademie naar Torgau moest worden
overgebragt . Zij volgde dezelve met drie kinderen .
Op den we; naar Torgau werden de paarden fchuw .
Om zich en hare hindcren uit bet dreigend gevaar to
redO
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redden, fprong zij uit den
ras ; en deze omflandigheid
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en viel in een moe.
geeft men op , als de voornaamfte oorzaak eener kort hierop gevolgde uittering.

Zij ftierf

nog in

wagen,

hetzelfde jaar, den zo December, en

to Torgau
nog to zien is .

werd in de kerk
graffteen

begraven,

alwaar haar

Aan den Redacteur der Vadcrdandfche Letteroefeningen .

Deventer, den 27 October 1817.
Mijn

eerf

Een eenvoudig betoog van de voortreffelijkheid van bet Over.
ijsfelfche boven bet
ollandfche Nederduitsch, 't welk ik U,
zoo Gij hot die eere waardig keurt, ter plaatfing in uw Mengelwerk toezend, heeft gediend ter vervulling eener fpreekbeurt in 't Deventerfche Departement Tat Nut van 't 4 ge.
rneen . Weinig bij 't opfellen daarvan denkende, dat her,
door anderen, voor uw Mengelwerk gefchikt konde geoordeeld worden, zal men, bij de beoordeeling van hetzelve,
wel in 'c oog willen houden de plaats waar, en de gemengde vergadering, waarin de voorlezing gedaan is . iet is ec1lcer noodig, ter kennis der Overijsfelfche hoofdklanken, vooraf opgemerkt to hebben, dat de alhier geteekende d en 8 den
klank hebben van de o, in bet Franfche mart ; de d nagenoeg
then der a, in bet Franfche blenatre ; en dat de a overeenkomt met den klank der e, in bet Franfche woord fete .
L heb de eer to zijn
Uw Dw . Dienaar,
. G.
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et heeft mij meermalen gcergerd, wanneer de befchaafde bervo •
tier der lollandtche gewesten zich moeite moest aat doer wn
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bet lagchen to weerhouden, bij hot hooren der Overijsfelfche
uitfpraak van her Nederdnitsch . s bet dan, dacht ik, zoo
beipottelijk, Overijsf'elsch to fpreken? Duidt de uirfpraak van
bet Nederduitsch, volgens den
ollandfchen tongval dan alleen de befchaafdheid, kunde of geleerdheid aan? s daaroin
de ollaudfche uitfpraak de edele en zuivere der taal, omdat
de vooruaamfle rijkdommen zich aldaar hebben vereenigd?
Zullen Munchen, Berlijn en Weenen aan Sacfen de fchoonheid der Duitfche, zullen Napels en Rome nan Toskanen de
kracht en welluideudheid der taliaanfche tale betwisten? -Amfterdam moge de hoofdflad der Nederlanden heeten, zij
was nooit de zetel der Nederduitfche taal . - Gewis, zoo
aan ~dne find van ons vaderland, koint doze eere aan Deventer, do aloude hoofdiftad van Overijsfel, toe! Zeker ten
minile is bet, dat Overijsfel , fchoon het, in andere opzigten, voor zijne naburen ook moete onderdoen, ten aanzien
der Nederduitfche tale, onder de overige gewesten van dit
rijk, den eerflen rang bekleedt .
ot korre betoog, dat ik, in deze voorlezing, van de
meerdere voortreffeiijkheid van bet Overijsfelfche dan van het
llollandfche Nederduitsch wilde doen, wensch ik in geenen
deele met den nanm eener geregelde verhandeling beflempeld
to zien : ik hob, hetgeen ik over dit ouderwerp zal voordragen, flechrs in den vorm van losle aannterkingen gegoten, en
wensch die, als zoodanige, alleen aangemerkt to hebben . et
is geenszins miju oogmerk, om de voortreffelijkheid der Noderduitfche taal , zoo ass dezelve in de eigenlijk
ollandfche
gewesten wordt gefproken, in twijfel to trekken, maar alleen
to betoogen, dat zij voor do Overijsl'elfche in voortrefFelijkheid moet onderdoen .
Elke taal heeft hare eigene fchonnheden ; loch doze alge .
meene waarheid neemt doze rweede niet weg, dat do eene
de andere in fchoonheden overtreft . Dan, om eene juiste
vergelijking dier fchoonheden to maker, is bet noodzakelilk,
vooraf to bepalen, was men in 't algemeen voor fchoonheden eener taal to honden hebbe . Zij bepalen zich eenvondig
tot doze twee hoofdpunten, den klank en de beteekenis ; dat
is, do fchoonheid cener taal beflaat in de welluideudheid barer woorden, en in derzelver kracht, om datgeen juist nit
to drukken, wat hot verland or mode beteekend wil hebben .
er is sevens eene bekende waarhcid, dat do welluidendhe d
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beid eener taal voornamelijk aren oorfprong heeft in do menigte van klinkers, vooral, wanneer zij aan bet cind der woorden voorkomen, en alzoo, door ineenfinelting met een volgend woord, eene zachte aaneenfchakeling of vloeibaarheid
veroorzaken . De herhaalde verwisfeling dier klinkers en bet
verfchil der accenten brengen eene verfcheidenheid to weeg,
welke voor bet oor niet dan aangenaam kan zijn .
oe zeer
nu ook de welluidendheid eener taal niet altijd een ontwijfelbaar kenmerk van bare kracht zij , valt her echter niet to
ontkennen, dat zij er in een zeer naauw verband mede flaat,
to meer, wanneer die welluidendheid den card der tale, aren
natuurlijken aanleg , en do oorfpronkelijke beteekenis der
woorden aanduidt .
ndien eene onderlinge vergelijking der nude en hedendaag;che talen ons de waarheid van dit gezegde bevestigt, zal bet
nit moeijelijk vallen, om even onbetwistbaar de meerdere
fchoonheid van 't Overijsfelscll dan van 't ollandsch, zoo
ten aanzien van welluidendheid als van kracht, in 't licht to
flellen .
Men behoeft daartoe, in de eerfle plaats, fcchts to letten
op de fpelling, zoo als die, op bet voetfpoor van TEN RATE,
LU T en der Nederlandfche Maatfchappij van Letterkunde, door den hoogleernar S EGE N B E E , in zijn keurig
work over dat onderwerp, is gevolgd, om overtuigd to zijn,
dat de
ollandfche uitfpraak ongenoegzaam is, om aan de
woorden die klanken to geven, welke door hunne beteekenis
en de regelmaat der tale gevorderd worden : - immers toch,
welk
ollander, zoo hij zich niet opzettelijk de grouden der
Nederlandfche tale hebbe magtig gemaakt, zal zich bekom,meren omtrent bet verfchil in do fpelling van fleenen en flea
wen , weken en weeken, hoopen en hopen, flooten en floten,
en dergelijke woorden neer ; terwijl wij, bewoners van den
sfel, door de uitfpraak wecen, dat fleenen, flienen her meervoud van fleen, en /lenen, fleunen, flunnen een werkwoord
is ; dat weken, weken gezegd wordt van den tijd van zeven
dagen, en weeken , weeken , wicken , van week, zacht inaken ;
dat hoopen opeenflapelingen zijn, en hopen, hopen gezegd
wordt van zich met iets to vleijen ; dat koolen gegeten worden, en met kolen, kolen wordt gellookt ; dot flooten waterleidingen of afgravingen zijn, en floten, /MMten tot flui :ingen
dieueu .
floe
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oe zeer nu ook de Nederduitfehe taalkenners bet voor
regelmatig hebben erkend, om, fchoon zuiks ook aan den
Amftellandfchen tongval vreenld zij , bet verfchill tusfchen de
fcherp en zacht lango e en o zorgvuldig waar to nemen,
beeft men echter, bij gebrek aan plaatfelijke kennis der Nederduitfche taal, de vrage omtrent onderfcheidene woordeii
in bet midden gebragt, of men dezelve met eene zacht lange e en o, dan wel met eene fcherp lange to fchrijven hebbe, en, waar men hieromtrent beflist heeft, is men met een
sngstvallig onderzoek der Angelfakfifche, Mefogotifche en
andere oude verwantfchapte talen to werk gegaan, om nit
dezelve die beflisfing op to waken, terwijl men, in de meeste gevallen, zich flechts, ter uitfpraak van dit pleit, had
kunnen beroepen op den tongval in Overijsfel . Getuige hieromtrent de woordenlijst daarvan, achter de fpraakkunst van
den hoogleeraar S E G E N B E E R to vinden, waarvau de meeste zeker door de Overijsfelfche uitfpraak, in de aldaar aangenomene fpelling, bevestigd worden . En, om de zegepraal
der Overijsfelfche tale in dit opzigt to voltooijen, zal ik
ilechts din woord uit die lijst van S E G E N B E E R aanhalen,
ten blijke dat doze nette fchrijver en beroemde taalkenner
(miju hooggeachte leermeester) alleen daaroin gedwaaid lleeft,
vmdat hij met den dagelijkfchen tongval van bet Overijsfelsch
niet gemeenzaam bekend was . Deze taalkenner, onderzoekende of bet woord keeren met e dan wei met ee dient gefchre.
ven to worden, erkent, dat
L AAN hetzelve met ee
fchrijft in den zin van wenden, teruggaan, en met e in den
zin van uitvegen, fchoonmaken ; doch vermeent, dat deze auteur dit onderfcheid zonder bekenden grond heeft opgegeven,
en dat dit verfchil oudtijds alleen in den verfchillenden tongval zoude beflaan hebben, befluitende met, op grond van
bet gebruik, door vele fchrijvers daarvan gemaakt, en der
Rotterdamfche en Zeeuwfche uitfpraak van dit woord, de
fpelling der ee in keeren aan to nemen . Dan, de Overijs .
felfche tongval doer bier regt wedervaren aan bet verfchil der
fpelling, door
L A A N opgegeven ; - immers toch zal nieruand zeggen, de vijand hef de flad ummekeerd, maar urnwnekeerd ; ik kere nd de fiad, maar ik keere nd de flad : dock
men zegt, den gank utkdren, de ilrdte keren . En fchoon men
ook, in eenen meer
oliandfchen tongval , zeggen moge,
bet bus utkeeren, neemt zuiks echter nict weg, dat wezeuli; ~~ ,
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lijk, volgens den Overijsfelfchen tongval, her woord keerena
de beteekenis van wenden, teruggaan beefs, en kdren die van
er is hier de plants niet, den verfchitvegen , fchoonmaken .
leuden oorfprong van deze beide woorden na to gaan . Genoeg is her, ten opzigte der e en o, aangetoond to hebbetr,
dat , hoe zeer ook bet eenvoudige of 't verdubbelen derzelve
tot den regelmatigen grondflag der aangenomene fpelling be.
hoore, her aanwezen daarvan in den elgenlijtt ollandfchen
tongval to vergeefs gezocht, maar in al zijne kracht in den
onverbasterden, Ovetijsfelfchen gevonden words, en dat alaoo
de voortreffelijkheid des laatflen boven den eerften zonder tegenfpraak is .
Eene tweede voortreffelijkheid, ten aanzien der welluidend .
heid, heeft de Overijsfetfche boven de
ollandfche uitfpraak,
in her grootere aantal woorden, met cenen klinker eindigende, b, v . de mdse, de lrdte, de zlake, in plaatfe waarvan de
ollander zegt, de maar, de flraat, de zaak ; terwijl bet
buiten kijf is, dat bet eene zoetvloeijende welluidendheid aan
eene tail geeft, wanneer hare zelfflandige naamwoorden met
eenen klinker, in ftede van met eenen of meer medeklinkers,
eindigen . De Overijsfelfche tongval heeft niet alleen die
zachtheid in zijnen overvloed van klinkers op her einde der
woorden, maar vermijdt daarenboven alle verdubbeling van
medeklinkers, en verlengt daarom meermalen eenen klinker,
om niet op eenen medeklinker to fluicen . Uit een aantal
woorden neme men flechts van vere, de fpdren, de kdren,
waarvoor de ollandfche uitfpraak heeft, van verre, de fparren, de karren : hoe hard en flootend is hier de verdubbeling
der r, waarop de klemtoon vast, terwiji de Overijsfelfche
uitfpraak die verdubbeling vermijdt, op den klinker den
klemtoon doer vallen, en er, in plaits van harde en ftootende, zachte, zoetvloeijende woorden van vormt . Deze vermijding van dubbele mcdeklinkers is tevens bij haar regelmatig in den derden perfoon van den tegenwoordigen tijd, b .
v . hi zeg, hi fprek, hi lig (hij zegt, fpreekt, ligt) ; terwiji
z1j , waar geene dubbele medeklinkers voorkomen, den derden perfoon door de regelmatige t aanduidt ; hi giet, hi fliet,
(hij gait, flaat.)
Men heeft, en misfchien met regt, aan de Wederduitfche
tail, of, eigenlijker, nan de
ollandfche uitfpraak, verweten, en de hardheici barer medeklinkers, en de onaFgebrokent:
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me klanken der a. Wij hebben, wat bet cerlle betreft, aangetoond, dat de hardhcid der medeklinkers in de Overijsfeliche uitfpraak vermeden words ; en, als Gene derde voortref.
felijkheid der laattte, zal bet even gemakkel jk zijn, aan to
toonen, dat dit verwijt op den Overijsfelfchen tongval niet
ollanders alt'id denzelfden
past . De a toch heeft bij de
hlank, terwijl zij bij de Overijsfelfchea, behalve dien olandfchen klank, nog dien van d en a bezit . Tot een voorbeeld flrekke : laar kan de wagen flaan en ddtdr kan de wa
gen flddn, in welken volzin de a in Brie verfchillende klan .
ken voorkomt . En welk vreemdeling zal , zondsr zelfs de
Nederduitfche taal to kennen, maan flechts op hare klanken
afgaande, niet bet eentoonige van den eerllen, en de wellnidende verfcheidenheid van den laattlen tongval moeten erkennen? Men werpe ons hier niet tegen, dat de klanken van a
en 8 onbefchaafd en lomp zijn : zij fchijnen zulks alleen, omdat de ollander dezelve als zoodanige uitkrijt, en bet algemeen blindelings die oppervlakkige blaam wettigt . Of zou de
Engelfche, zou de Franfche taal daarom lomp moeten zijn,
omdat de klanken van 4 en 8 er zoo dikwijls in voorkomen?
emdat die zelfde klanken hare welluidendheid zoo treffend bevordereu? - De ollander zelf, die paard, panel en wareld
(zoo als dit woord diende gefchreven to worden ; in zijnen
eigenen tongval gitfpreekt ils paard, panel, wareld, zal onbevooroordeeld moeten erkennen, dat deze klanken aan zijrten tongval, in flede van lompheid, eene hevallige verfcheidenheid bijzetten, terwijl toch tevens deze 8 een van de
Overijsfelfche klanken der a is .
Ten aanzien der verlengde of dubbele i of ij, meenen wij,
in de vierde plants, der Overijsfelfche boven de Elollandiche
tale den voorrang to moeten toekennen, en wel in twee opollandfche uitzigten ; in bet eerfle, dat de tegenwoordige
aren
natuurlijken
klank
kept,
dan met bijfpraak geene i in
voegiug eener e, en dadr, want zij volgens de regelmaat der
tale behoort, dezelve alleen door eene verdubbeling aan de
uitfpraak weet dienstbaar to maken . Zoo zeggen wij, de tid,
ollanders alleen weten nit to
de vlit ; welke woorden de
brengen door eene verlenging of verdubbeling der i, tijd,
vlijt . Daar wij intusfchen in fommige woorden mede de verlengde i bezigen, als in if, blij, vrij en nicer andere, ijdt
bet geen' twijfel, of eene pfwisfeiende uitfpraak vat) de enkc-
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kele en verdubbelde i is der welluidendheid bevorderlijk . Gij
fchijnt vrij to bliiven, zal ecn ollander zeggen ; en de besfel, ij fchient vrij to bliven. Elk, die
woner van den
een joist gehoor bezir, en zich niet door den fchijn van onbefchaafdheid onzer uitfpraak laac wegflepen, zal, zonder
daarover een oogenblik in twijfel to flaan, aan de a fwisfelen .
d e klanken van bet Overijsfelsch den prijs der welluidendheid
toekennen .
n een ander opzigt verdient de Overijsfelfche taa1, in do
uitfpraak der verlengde i, den voorrang boven de olland
fche . Geen ollander toch weet, door zijue uitfpraak, eeuigen anderen klank anti de ij to geven, dan then van ei ; en,
zoo hij, door befchaving, dit onderfcheid in bet fchrijven
niet heeft leeren opmerken, zal hij, als bet flagtofler van ziimaken ; hij zal de
ne verkeerde uitfpraak, een ei van her
fchaapjes in de Waver wijden, en een nieuw gebouw inweiden ; hij vleit zich neder, en vlijt zijne meerderen ; hij leidt
gebrek, en lijdt een paard. Zoodanig eene uitfpraak toch,
welke de beteekenis der woorden door den klank onkenbaar
maakt, zal wel geene aanfpraalc op eenige welluidendheid kun .
nen maken ; eene uitfpraak, die den tongval zoodanig be .
derft, dat zelfs geen ollander in that is, om de ij met zoo .
danigen klank voort to brengen, als wij doen en doregelmaat
gebiedc.
Welligt zal men ons bier tegenwerpen, dat joist de Overijsfelfche uitfpraak, to dezen aanzien, hare onregelmatigheid
aau den dag brengt, wijl dezelve heeft flijgen en leigeren,
bijt, bijten en beitelen, en alzoo de ij enn ei verwisfelt in
woorden, welke, door hunne naauw verwance beteekenis,
denzelfden oorfprong verraden . Dan, in plants dat zulk cone
tegenwerping ooze (telling zoude verzwakken, flrekt zij ten
bewijze, dat de Overijsfelfche tongval bet juiste onderfcheid
dier beide klanken, in hunne verfchillende beteekenis, altijd
doet vickomen : de ruiter be lijgt een fleigerend paard, of de
ruter befliegt een fleigerend pdr rd ; doch nooit zeide de be .
woner van den sfel, de ruiter befleigt ten flijgerend paard,
of de ruter befleigt een liegerend paard. En, offchoon dan
ook de woorden Nit, beitel, bijten, beitelen, flijgen en fleigeren van to naauwe verwantfchap fchijneu om eene verfchillende fpelling to gedoogen, is echter die fpelling to zeer door
de oude fchrijvers elx door de eenparige nitfpraak in de mecsCe
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ee gewesten van ons vaderiand gewettigd, om ze Diet als zeer
regelmatig to befchouwen . Peitelen en fleigeren voor verba
frequentativa houdende, dat is zulke woorden, welke eene
verdubbelde of meerdere werkzaamheid aanduiden dan die,
waarvan zij afgeleid zijn, is in derzelver fpelling Diets vreeinds,
indien zij van den verleden' tijd des oorfpronkelijken woords
worden afgeleid ; wanneer van bitten beet, beitel en beitelen,
van flijgen fleeg, fteigeren zal komen, en to gelijk daardoor
eene voortreffelUkheid onzer moedertale worden sangetoond,
welker juistheid de Overijsfelfche tongval, federc eenwen, zoo
korgvuldig bewaard heeft .
et langzame en trage, dat in den
ollandfchen tongval
lieerscht, (het vijfde oogpunt, waaruit wij de meerdere welluidendheid van dens Overijsfelfchen befchouwen) heeft, in de
thans, indien men B L D E R D t en een' enkelen anderen taalkenner uitzondere, algemeen aangenomene fpelling der Nederduitfche taal, eene i of j ingevoerd, b . v . in gloeijen, draaijen, naaijen, zaaijen, zoodat er in de woorden ontgloeijing,
ntusverdraaijing drie i naast elkander gevonden worden .
fchen, zoo deze of j Diet ten gevolge van eenige regelmatigheid der taal, waaraan bet ons geoorloofd zij zeer to twijollandfche welluidendheid of
felen, maar ten gevolge van
ollandfche traagheid, in de gezegde woorden gevorderd
words, zoude zij , hecgeen echter niec gefchied is, in de
woorden vrijen, vlijen mode ingelascht hebben moeten worden . Men dient de woorden draaijen, viaaijen op eenen tragen Loon nit to fpreken, om to voelen, waarom men in dezelve de voor ons overtollige j gevoegd heefc . De a, die
bier bij ons den klank van a heeft, verkort de uitfpraak, vloeit
als een tweeklank met de i zamen, en doer den uitgang en
zachtjes hooren ; drliien, mmien, zniing : bier is de Overijsielfche tongval die van eenen bloeijenden jongeling, de
ollandfche die van eerie ziekelijke bes .
(Yet vervolg en
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ergen verzetten, is cene bekende zinncbeeldige fpreuk, om
icts, dat bet menfchelijk vermogen to boven gnat, krachtig
.tit to drukken : tt Parijs, echter, werd dit wonder, als't ware,
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re, in eenen eigenlijken zin , door den fpeculatie-geest gewrvcht, waarvan zich aldaar elk met eigene oogen kan overtuigen .
ier, waar to voren alles vlak en effen was, hebben
zich, als door tooverije, ettelijke bergen verheven ; en de
Parijzenaars, die anders, zelfs ten dage van himnen hoog.
lien roem, flechts op den vlakken grond reden, kunnen thans,

ten dage hunner vernederinge, zich naar boven verheffen an
door de lucht glijden . -- Wat den menfchelijken geest to Pa.
rijs niet al mogelijk is! Dezelve heeft de
oofdftad der Fran .
fchen met Rusfifche, Zwitferfche en Franfche bergen omgeven, en zelfs met Goudbergen , waaruit de bezitters groot
gewin trekken, die nog daarenboven der gezondheid zeer bevorderlijk mogen geacht worden, en gevolgelijk een groot
f'oordeel boven de eigenlijke Rusfifche bergwerken bezitten,

waarheen men misdadigers zendt, die in korten tijd, bij mangel van gezonde lucht, fierven. Op de Parijsch-Rusfifche en
foortgelijke bergen ziet men geene boosdoeners, maar de ganfehe beaumwonde , die zich hier niet firafs- maar vermaakshalve

verzamelt. Alles firoomt derwaarts, om bet nieuwe wonder
tier Glijbergen to bewonderen . Zelfs Vorfien zijn daardoor,

om zoo to fpreken, weggefleept geworden, en hebben glijproeven genomen. Alzoo mag dit verheven voorwerp geen'
befchaafd' man onbekend blijven .
n Rusland is bet des winters een der gellefdfte volksvcr-

waken , van de helling van natuurlijke, of ook (men ver-

gunne mij bij cene vreemde zaak bet vreemde woord !) door
epeengetorende ijsbrokken kunflig aangelegde, heuvels, met
weldra bevrozen water begoten, n kleine fleden of to glijden . Deze grap, met vele andere door de Noordfche legers naar Frankriik overgewaaid, vond aldaar, gelijk elke
door de bevrijders medegedeelde weldaad, grooten en ditmaal
vrijwilligen bijval . Er warden at aanftonds vernuftige liedea
gevonden, welke zich onledig hielden, om, tot een' kleinen
prijs, de Franfchen in dit buitenlandsch genot, als eene uit-

breiding der befchaving, to doen deelen. Zoo zijn de Glijbergen ontftaan .
De togt op dezelve words ook luchtwandeling genoemd, veelligt ten aandenken van zekere beloften van

luchtigen card , in welker betrouwen men zeer fuel van de
hoogte in de diepte kan afglijden . Voorzeker is bet eene der
weldadigfte uitvindingen voor de Parijzenaars, dat een hunM r andsltziden hun het plotfeling nederaQrten van cane aanmer.
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kelijke hoogte zoo ongemeen aangenaam en vermakelijk hee r
weten to maker . - Dan, bet historisch-flaatkundige nut vast
van zelve in bet oog . Niet hiervan, maar van de Franfche
bergen in den Tuin Beanjon, hebben wij thans to fpreken .
„ Eere den kunflenaren," zegt een Parijsch lofredenaar,
„ welke tot de daarftelling der luchtwandeliug (promenade
aerienne) medewerkten! Zij hebben der ijdelheid een worm .
perk (arena) ontfloten, aan hetwelk inderdaad de naam vau
een gedenkfluk net kan betwist worden .
ier verheffen zich
de reizigers of glijders, in vier elegance triumfwagentjes gezeten, tot eene hoogte van 8o voeten, met zulk eene fuelheid, dat de beste harddravers dezelve bij geene mogelijkheid
fneller nederwaarts zouden kunnen voeren . En .daar boven
. Men vliegt, om zoo to
eerst begint dan de eigenlijke pee
fpreken, met den wagen op eerie kromme vlakte, die bij
den aanvang allengskens in zachte golving belt, tot dat de lelling fleiler wordt, wanneer de uchtrijder in weinige vlugtige
fekonden nederflort . Eene gedachte vliegt niet fneller - en
nn - de fchoonfte gedachte der natuur - eene fchoonb
vrouw z66 to zien viiegen : wie ontkent, dat dic een he .
melsch vermaak zijn moet! - jammer, dat bet zoo kort
duurt : want, eenmaal beneden aangeland, heeft de vreugde
ook aren eindpaal bereikt . Doch neon - men laat zich
weer optrekken, en begins den togs van nieuws ; zoodat acht
ollandfche mijlen in ddn uur kunnen worden door rrevlogen,
en wel -- wat bet opmerkelijkfle hierbij is - zonder den
berg to hebl en verlaten .
nderdaad cen den geest des tijds
waardig vermaak : men beweegt zich onbe,;rijpe!ijk fusel, en
komt toch niet voort! - Verfchrikt niet, fchoone Dames! wanneer gij van deze fnelheid hoort gewagen .
et
mechanismus in de zamenfelling, offchoon men bet met ziet,
is zoo doelmatig ingerigt, dat men zich zonder gevaar aan
den wagen kan toevertrouwen . Ook verzekeren Parijfche
dagbladen, dat de vreesachtigfle Dames zelve zeer poedig
den eerflen fchroom overwinnen, en de hartstogtelijklle zoo
wel, als de tnoedigfte glijderesfen worden ."
Uitwendige ficraden verhoogen de bekoring des geliefkoosden vermaaks ; men vindt dezelve bij alle, mint voornameliik
bij tie Franfche bergen in den Tuin Beaujon . Op bet bovenile paveljoen, naar hetwelk men ook, zonder to glijden, tangs
een' gemakkelijken trap kan opklimmen , genet men een verruk
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tukkend uitzigt, welk de groote oofdftad in de veelvuldigle tooneelen aanbiedt . De twin zelf is met fmaak aangelegd,
en rijk in de fchoonfte wandelingen, met lommer, fchaduw ..
xijke lanen, bloem- en grasperken , vazen en flandbeelden afgewisfeld . -- Op deze bekoorlilke plek beeft men nan alles
gedacht ; voor elken wensch, elke behoefte der bezoekers gezorgd. Een voortreffelijk koffijhuis, welks talrijke fpiegels de
groote galerij in hetzelve tot in bet oneindige vermenigvuldigen ; een ijskelder, van wege bet kostelijkfle ijs beroemd ;
een Restaurateur, die zijnen roem verdient, dewijl in de betooverende zalen van zijn fraai gebouw ook bet verlekkerdtie
gehemelte bevredigd wordt ; een wafelbakker, voor wiens
kunst de groottle toeloop waarborgc, -- alles , alles zorgt
voor de vreugd der gasten ; ja, deze vinden ook kieine, ongemeen ferlijke kabinetten, waar zij, alleen of in goed gezelfchap, vat) de vermoeijenis van bet gliiden uirrusten, en
nieuwe krachten kunnen verzamelen . -- De nacht zelfs kan
deze vreugd niet doen eindigen : want de heerlijkfle gasverl(ichting bcfchijnt, gelijk de voile dag, de betooverende bergen .
„ s zij dour, deze tooverij?" - Geenszins : de entree ht
den Tuin wordt met x frank per perfoon, en elke glijtogt
met 25 centimen betaald .
Dan, daar men zelden alleen derwaarts gnat, en dus eene
galante equipage met een' aardigen jockey huren moet ; daar
men, tot vermaak der fchoonen, den ijskelder, Restaurateur,
de bevallige bliretnenmeisjes enz . ook iets moet laccu verdie .
mien ; daar men, na de luchtwandelingen, de fchoonfte gelegenheid heeft, om ziine Dames naar de Opera to geleiden,-zoo kan men voor dat alles op zijn hoogst iso of coo franks
befleden, en heeft voor deze kleinigheid eenen hemelichen
dag gekocht! -- et fpreekt van zelve, dat uwe Dames niec
,ens, maar veelligt vijftig malen afglijden, waarbij gij data
beneden ilaat, om uwe fchoone to ontvangen, of to ranasferen ; want de kunstterm voor deze hoffelijkheid beet : la
Rarnasfe .
Veel nog konden wij onzen Lezeren van de betooveringetr
dezer bergen vertellen, die in de Tuinen Van A R M
plants verdienden . Dan, wij zouden vreezen den lust bij d
NVederlanders op to wekken, om bet goede vaderlandCche geld
naar Parijs to gaan brengen, en aan uitheemfche beuzelarijen
to vorkwisten . Of wel , bet mogt eenen fpeeularst in bet
hoofd
tiENt W . S S . NO . .
C
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hoofd komen, zoodanige bergen ook hij ons op to rigten,
waardoor alsc;an blijkbaar de inheemfche zeden zouden in gevaar geraken . Thans inuners maken zich de Nederlandfche
burgers van flad of dorp vrolijk met een glas bier en een
pup tabak : wie weet, welke veranderingen bet in hull eer .
lijk, gerust gemoed konde bewerken, wanneer zij eenmaal
vermaak leerden vinden in fnellijk naar boven to flijgen en
nog fneller naar beneden to glijden t Gezwegen nog , hoe
zulk eene gladde baan der lieve meisjes bet hoofd doer draai.
jen, en alsdan bet glijden ligtelljk wordt gevolgd van eenen
val, waarbij hare onfchuld zich niet weder ramasfdren laatl
er blijve alzoo liever bij bet., oude ; en gevolgelijk wenfchen
wij, door deze befchrijving van vreemde bergen,veeleer eenen
tegenzin van vreemden lust, dan eene neiging voor denzelven
bij den vaderlandfchen Lezer to verwekken .
et zij zoo!
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(Vervolg van bl. 769 des varigen jaars .)
et was avond . De voile maan fcheen in haren fchoonfen
luister . k was met B RA
M alleen op een terras, hetwelk
op den top eener rots getnaakt was . k was flil ; B R A
N1
was bet ook . lVlijn geest was aan gene zijde der zee bij mijne geliefden ; ik weende.
B R A
ra liet mij aan mijne gewaarwordingen over. Ook hij fcheen ontroerd ; ook zijne
tranen vloeiden .
" Wat deert n, L o v s ?" vroeg hij eindelijk . k zag in dit
oogenhlik, hoe mijn lot van hem afhing ; ik vleidemij, geene
vergeeffche bede to doen ; ik vatte zijne band, om haar to
kusfen ; hij trok dezelve terug . ,, Wend 11 zeide hij, „ ik
zie, dat gij de behandeling waardeert, die gij bier ondervindr .
Eene heilige gelofte verbindt mij daartoe ; verbreken zal ik
haar noolt, zoo long gij a deze behandeling niet onwaardig
nlaakt . Eerst federt twee jaren ben ik weder bier ; ik was in
on •tantinopel, en vandoar reisde i , als gezant, naar ver.
fcheidene Ew'opefche hoven. Op mijne terugreis hierheen verongelukte bet fchip, waarop ik mij beyond . Mijn ondile
zoon, dezelfde, die mij uwe teekening bragt, was reeds van
de golven verflonden ; ik zag hem verzinken, en wanhoopte
aau zijne redding . Een Christenfaaf fprong in zee, worllelde
met
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met de baren, en hield mijn kind zoo tang boven water, tot
God wilde dat niemand
den edelen flaaf redde ; hij verzonk ; zijn lijk dreef voor onze oogen naar bet strand ; daar ziet gij zijn graf, daar, onder
die marmeren urne ."
B R A
M zweeg, en zag met mij, die zeer ontroerd was,
naar de met bloeijende fruiken omgevene urne
n de
eerfte oogenblikken," dus voer hij voort, „ gaf ik mij der
bedwelmende fmarte over ; toen zwoer ik bij den Profe°t,
den eerf}en ilaaf, dies ik zoude ontmoeten, dat to vergelden x
wat ik dien edelen niet vergelden .lion. Gij zijt een der eerilen . Met groote verwachting zag ik vooral u to gemoet,
toen ik uwe bezigheid en uw vak vernam . Mogt ik inij in
u niet bedrogen vinden! Gij zijt geen, flaaf ; gij zijt mija
vrieud ; ik vertrouw u mijne kinderen ."
k was ontroerd ; hoewel ik de gedachte niet van mij k on .
d e verwijderen, dat B R A
M's gedrag jegens inij niet zoo
zeer een gevoig van zijn hart, als een pligt zijner gelofte
was . Nu vervulde hij die ; wie was mij borg voor de toe.
komst? k herhaalde nog eons den wensch , om tijding van
mijne bloedverwanten to hebben, die reeds daarom ongerust
moesten zijn, omdat 1k beloofd had aanftonds van Cairo to
fchr jven .
B R A
rill fcheen op mijne bede niet to letten ;
een vriendelijke nch was bet geheele antwoord, waarmede hij
mij verliet . k bleef ftaan ; ik zag de bocten en fchepen na ;
ik ontken het niet, de gedachta om to ontvlugten, de hoop,
dat hot geluk den moedigen nooit verlnat, iiond vast voor
mijne ziel . \Vie weet, was ik in dozen nacht nog gewaagd
had, vooral daar ik door he- verhaal mijns meesters overtuigd
was hem minder verfchuldigd to zijn, toen i U L E Y tot mij
ij was opgeruimd, en geheel in die emming, waarkwam .
in men gewoonlijk is, wanneer men iemand, then men bemint,
sets aangenaams to zeggen heeft . ,, L o u i s ," zeide hij , „gij
inaakt ons alien gelukkig l" - ,, m " zeide ik met eenen
bitteren nch , „ een flaaf en gelukkig maken !" -- „ B R AM is geheel uw vriend .
ij heeft groote oogmerken met
u, ten aanzien van dit landgoed . Gij moet hetzelve naar den
Europe/cier, fmaak nanleggen . Geld en werklieden vindt gij in
overvloed . Alle haven verheugen zich, onder uw opzigt to
komen .
k bid u, wees vrolijk! Van uw gedrag hangs bun
weizijii of
k fineek u in hunnfll naam . Met dankbare en
beC 2
dat wij hetzelve konden redden .
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1 opende vreugde noemen zij thans uwen naam : ltaak dus
niet, dat zij uwen naam eens met verwenfchingen uitfpreken ! "
Deze laatfle reden vermogt bet nicest op mijn hart . MuDankbaar
LEY had mij reeds to vele vriendfchap bewezen .
jegens hem to ziju, en dezen dank daardoor cc bewijzen,
dat ik in bet hart van zoo menigen ongelukkigen een duurzaam gedenkteeken flichtte, dit was een al to aangename en
zoete pligt ; bovendien nog de goedheid van 1 B R A M , de
gunst van bet noodlot, hetwelk mij in de handen van dezen
man deed vallen, de toekomst, welke mij in dit oogenblik
van bedaarder overleg geheel anders toefcheen dan in den eerfien fiorm - dit alles bepaalde mij, om anders to handelen .
k bragc dezen geheelen nacht in bet gezelfchap van A v L EY
door, die mij nog door neerdere redenen in mljn voornemen
verflerkte . De fira en der opgaande zon vonden ons nog in
den tuin . M U L E Y en een andere flaaf verzelden mij ; ik bezag de omflreken ; ik beklom de hoogten van den ruin, vanwaar men bet fchoonfle uiczigt op de zee en in de fraaije
vlakte van Metiftha had . Tegen ons over lag nog eene aanzienlijke hoogte, die echter niet zoo goed bebouwd was als
die, waarop wij flonden. M U L E Y maakte mij oplettend op
bet fchoore uitzigt, dat wij daar zouden vinden . Wij beklommen dezelve ; want reeds federt eenige uren had ik mij
met bet groote ontwerp bezig gehouden, om niet alleen bet
landgoed zelve fraaijer aan to leggen, maar ook de geheele
omflreek to hervormen, en datgene daar to flellen, wat de
natuur aan dit anders zoo bekuorlijk oord ontzegd had .
et
uiczigt was Unig in zijne foort . Ten noorden breidde de zee
zich uit, en fcheen met de wolken zaam to finelten . Aan de
andere zijde, in de verte, lag bet fchrikwekkende Algiers,
k was
en blaauwe bergen omringden dit fchoone Panorama .
opgetogen over dit gezigc ; ik dacht niet meer nan ontvlugten, zoo als gisteren, hoe zeer ook bet firand van matrozen
en de zee van fchepen en boocen wemelde . Uren Lang lag ik
in de fchaduwe van eenen dikken kastanjeboom , en kon mij
man dit gezigt niet verzadigen . Aan alle zijden doorfloop ik
de boschjes dezer hoogte, die mede tot bet landgoed van
A beboorde ; ik overdacht, hoe men dic alles konde
B R A
verfraaijen, toen ik boven op de hoogte eene we] ontdekte,
die zich in ease groote koru verloor . Deze outdekking was
mij
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nlij veel waard .
k had nu de omilreek doorgezien ; de flaaf
anoest mij teekengereedfchap hales ; ik teekende eene fchets,
en vervuld van zoo menig denkbeeld, welks uitvoering mijien meester vreugde kon geven, ging ik naar de woning terug . flier voltoo de ik bet ontwerp, dat ik op den weg overdacht had ; ik berekende alle aanlagen, en de flandpunten,
waarop deze nanlagen de beste uitwerking zouden doen . k
was geheel verdiept in mijnen arbeid ; ik merkte niet op, dae
i B RA
M achter mij flood, en over mijne fchouders mijne
teekening bezag.
k fchtikte . toen ik hem ontwaarde ; maar
nog meer, toen zijne echtgenoote en hare zuster naast mij
flonden, en, even als hij, rnijn werk aanfchouwden .
k
(prong op .
„ Laat u niet floren . Blijf nan uwen arbeid!" zeide
B RA
1 M
zeer vriendelijk. --- „ 1-fij zal weldra voltooid
zijn," was mijn antwoord .
k moest weder gaan zitten en
de ichets afwerken . De fchoone S A B E L L A de zuster der
echtgenoote van B R A
M, ilond tegen lnij over. Natuurlijk, dat ik meer op haar zag, dan op de teekening ; n tuurlijk, dat 1k, onder den fchijn, als berekende ik iets, of als
overpeinsde ik dieper, geen oog van haar afwendde .
Thans was de teekening geheel voltooid .
B R A
M nam
dezelve, bezag ze, vroeg mij vele dingen, en werd elk oogenblik opgeruimder . 1k moesc hem alles verklaren ; hij verklaarde bet weder in zijne taal aan de dames, ell alien konden
naauwelijks den tijd afwachten, om uitgevoerd to zien, war
zij hier gefchetst zagen . Niemand echter was vroliiker dan
B R A
M zelf.
De opzieners der aven, die thans berigt
kwamen brengen, konden die optnerkelijke vrolijkheid huns
neesters pier verklaren . M U i. EY zeide her bull ; zij zagen
mij dankbaar ann . Zoo ook de andere aven, toen zij deze
reden vernamen ; zij vielen mij bijkans to voet, coen ik hen
in den ruin sanfprak .
k gevoelde mij eenigermate onontbeerlijk ; ik vergar mijne
afhankelijkheid van B R A
M, en - wie zoude in mijne be .
trekking Wet even zoo gedacht hebben? - ik was er trotsch
op, dat ik bet lot van zoo vele ongelukkigen had verzacht .
B R A
m, even als alle Oosterlingen, had een haasrig, drif,
tig karakter ; en daaronl moesten aanflonds, daar de zomer
zoo bijzonder guns}ig was, alle voorbereidingen tot bet bouwen gemaakt worden.
k kreeg bevel, zoo vele flnt'en
C 3
tut
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tot den arbeid uit to zoeken , als ik hebben wilde ; MULE Y
werd mij tot tolk gegeven . Zoodra wij to Algiers kwamen,
liet ik alle haven op de groote plants komen . M U L E Y moest
vragen, of er metfelaars, timmer- en tuinlieden onder ben wgk nam aileen Europeers tot deze
ren ; en deze waren er .
;
en
tot
handlangers,
Negers en andere haven .
werken
Dit waren waarlijk aangename dagen ; ik was eigenlijk beer ;
B R A
M ping geheel van mij of . en ik uitte geenen wenscb ,
die niet aanflonds vervuld werd . De kinderen van B R A 1t N
yvaren bij mij op bet landgoed ; reisden dikwijls met mij,
llunne moeder en derzelver zuster, naar Algiers ; en B R Au i m zag mij nooit, zonder mij de overtuigendfle blijken van
vriendfchap to geven . - k had nu drie maanden lang laten
arbeiden ; uit den vijver had ik, door middef van eenige pijpen in den berg, in bet dal eene fontein aangelegd, welke
reeds veertig voeten hoog fprong , toen B R A
M uit Algiers
kwam . Zijne vreugde over dit onverwacht gezigt was onbe .
fchrijfelijk . „ L o u s," zeide hij, „ ik moet u ook eene
vreugde verichafl'en ." Met deze woorden opende hij den zak
zijns gordels, en gaf mij eenen brief, welks opfchrift ik aan .
ilonds voor de hand mijner zuster erkende.
B R A ri M had
lraar mijn verblijf gemeld, en zich natuurlijk wel gewacht mi,j
eenen flaaf to noemen, die ik nu ook eigenlijk niet meer was .
lk weende van vreugde ; ik kuste den brief, voordat ik hem
gpende ; ik kuste met dankbaarbeid de hand mijns weldoeB RA
M'S echtgenoote en hare zuster uamen deel
ners .
aan mijne vreugde ; ik zag tranen van ontroering in hare oogen
blinken . Niets van den inhoud des briefs!
ij behelsde blijdfchap over de tijding, van mij ontvangen, en den wensch,
dat ik weldra mogt te .ugkeeren . n mijne vreugde gar ik den
ij ns denzelven . „ -leden nog knnt
brief nail B R A M .
Zij fchrijven," zeide hij ; „ bet antwbord wordt nanfionds
bezorgd ; maar ." . . . „ Maar?" herhaalde ik vragend . -,, itlaar
de reis naar uw vaderland moogt gij niet ondernemen . k kau
u niet misfen ."
k was juist voornemens, om mijne vxijlating to fmeeken ;
B R A
M Zocht
maar dit gezegde ontnam mij den cooed .
;
M
U
L
E
Y'S
overredingen
kwamen
daarbij
;
mij to troosten
en, hetgene nicer dan a11es vermogt, s A B E L L A werd mij
met elken dag belangrijker . Zij bleef mer hare zuster b jkans
Mti;d op bet landgoed . k alleen moest hair de verbeterin .
gen
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gen nanwijzen, die ik maakte . Aan mijne zijde ging zij met
bare zuster, dikwijls met de twee lieve jongens , meermalen
geheel alleen . k moest haar in bet teekenen en in bet Fransch
onderwijzen ; zij leerde mij talioansch ; wij waren elkanders
vlijtige leerlingen. Onze vriendfchap ging ongemerkc in eene
vurige liefde over ; wij beminden elkander, voordat wij zulks
wisten, en zonder ann de gevaren to denken, welke deze
hartstogt ons voorbereidde.
er aanzien, dat ik bekleedde,
de algemeene liefde, die ik genoot, hadden mij moediger en
ondernemender gemaakt, en ik achtte nu vele dingen pier,
die mij anders oplettend en omzigtig zouden gemaakt hebben .
Sedert eenige weken was B R A
M f1111er en terughoudender
jegens mij , dan hij to voren was . ij fprak minder met mij ;
zag niij dikwerf met die verlegenheid aan, welke men gevoelt,
wanneer men iemand, dien men betnint, iets onaangenaams
moet zeggen . ij fcheen zich over mijn werk minder cc verhengen ; ik fchreef dit daaraan toe, dat bet niets nieuws meet
voor hem had, en dat, bij zijn vurig karakter, eene zaak
bern weldra verveelde . k gaf dit eenige males aan S A B E LLA to kennen ; zij bad zulks niet opgemerkt, mnar meende
ook bij hare zuster eene meer dan gewone terughouding gevonden to hebben .
k vroeg bet M U L E Y ; hij haalde de
fchouders op ; hij zweeg, en zeide alleenlijk, dat B R A
M
altijd nog met de grootile aehting en vriendfchap van nij
fprak . Aldus gingen wij in onze verblindiug voort . Door eenen
vriend gewaari'cbuwd, zouden wij misfchien oplettend op onszelven zijn geworden ; hoewel ik overtuigd ben, dat bet onmogelijk geweest ware, eene neiging to onderdrukken, die
onze batten reeds geheel vermeesterd had .
S A B E L L A had geenen vuriger wensch , dan dien, om in
haar vaderland, of ten minfle in Frankrijk, met mij to (even.
Zij fprak van dit vooruitzigt, als van bet g rootfie geluk, en
gaf mij genoeg to kennen, om op onze vlugt bedacht to zijn,
welke, bij bet aanzien, waarin wij beiden ilorden, ons niet
moeijelijk kon vallen . Zij bezat eene menigre kleinooden van
onfchatbare ivaarde, droeg dezelven gedurig bij haar, en met
elken dig fcheen bet eenmaal opgewekt verlangen haar bet
vaderland bij haar in kracbt toe to nemen . Ondanks bet mijne en al bet vuur eener eerfle liefde, behield toch heeds her
denkbeeld van zulk eene vlugt iets fluitends voor mijn gevoel .
k gaf haar to kennen, dat B R A
M voorzeker mij
C 4
wel •
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weldra de vrijheid zoude hergeven ; dit fprak zij tegen, et,
'oegde daarbij, dat ik, wanneer ik op dezen wensch bleef
flaan, den hooginoedigen man geheel tegen mij zoude verbitteren . Dus beloofde ik haar, alle middelen tot onze vlugt
to willen beproeven .
n Algiers had ik kennis gemaakt met eenen Franfchen
itoopman ; hij moest mij vele bouwfloffen leveren . 1k kende
zijne belangzuchtige denkwijze ; ik wist bij onderviuding,
dat hij , wanneer hij voordeel daarbij vond, tot alles to gebruiken was . Eeus, bij eenen koop, dien ik met hem gefloten had, vertoonde ik mij zoo grootelijks voldaan over hem,
dat ik hem, boven de verfchuldigde fom, nog eenen kostbaren ring ten gefchenke gaf.
ij was opgetogen van blijdfchap ; in deze (lemming overreedde ik hem ligtelijk, mij tot
cene vlugt behulpzaam to zijn . 1k ontdekte hem tevens mijne betrekkiug tot S A B E L L A, en , na eenige zwarigheden,
door hem geopperd, was h!j voor de uitvoering van ons befluit gewonnen . Over acht dagen zoude hij terugkomen, z ei .
d e hij, en mij dan bepaald zeggen, hoc hij de volvoering
van ons voornemen bet best oordeelde . Nog dien zelfden dag
meldde ik zijn gezegde aan S A B E L L A ; zij was buiten haarzelve van vreugde .
De koopman kwam op den bepaalden dag weder . Zijn
fielder gelaat zeide mij reeds, dat bet plan gevormd, en dat
bij de onderneming geene zwarigheid, veel minder gevaar to
vreezen was . Wij fpraken zamen af, dat ik op eenen zekeren tijd op bet landgoed zoude zijn ; in den nacht zoude eene
boot ons afhalen, en des morgens zouden wij ons op een
.Malthezer (chip bevinden .
floe verheu,gd ik over dit plan ook was, met welk eene
blijde hoop hetzelve mij ook vervulde, il ; wachtte mij wel,
lets daarvau to laten blijken .
B R A
NT even min, als m ua. E Y , ontdekte de minfle verandering of ongerustheid aan
nlij ; althans ik vleide mij hiermede . 1k fprak met beiden over
luisterde zwi?gend ; 1k ging
bet verdere werk ; B t Ali
meermalen met M u L EY naar bet laudgoed ; i S A B E L L A ging
iomtijds mede, en fchijnbaar reisden wij geheel bedaard naar
Algiers terug. Over eenige dagen zouden wij weder daarhe6n vertrekken ; dit was die gewigtige reis, waarop wij wilden ontvlugten. Slechts din dag nog! . . . 1k doorzocht mijne
teckeningen ; ik gaf voor, dat mij eenige ontbraken, om mijLe

VAN ALG ERS .

41

ne ongerustheid to verbergen, toen ik opmerkte, dat MUL EY
mij met eenen bedenkelijken bilk aanfchouwde . k wilde
juist naar de reden vragen, toen de flaaf met de beide kinderen van B R A M in de zaal trad . M U L E.Y hertlelde
zich ; ik had voor dit oogenblik cone andere bezigheid, waarbij ik mijne en M U L E Y'S ongerustheid vergat . M U L r. Y
et was reeds avond ; in hot vroegst van
werd geroepen .
den morgen wilde ik naar bet landgoed reizen ; S A B E L LA
was reeds met hare zuster derwaarts gegaan ; met een kloppend hart had ik haar zien vertrekken .
n de droomen der
zoetfle hoop was ik ingefluimerd, toen mijne dear plotfeling
etr met geweld geopend werd . et was nacht . Bij den fchijn
eener falckel, zag ik zes of zeven flaven en eenen vreemden
Turk ; ik wilde opfpringen en naar het geweer grijpen, want
1k dacht aan dieven, toen de Turk mij pakte, en mij, in
naam van B R A
M , gevangenis aankondigde .
n hetzelfde
oogenblik fprougen de andere aven toe, hielden mij vast,
overdekten mij met cone grove flavenkleeding, bonden mij
de handen op den rug, flopten mij eenen dock in den mond ,
en fleepten mij met geweld uit de kamer, welke de Turk
zorgvuldig oot en de fleutels met zich nam .
ot was natuurlijk, dat mij dit apes 21s een verfchriltkelijke droom voor .
kwam ; maar de koele nachtlucht , die mij omgaf, de geweldige flooten, waarmede men mij noodzaakte verder to gaan,
overtuigden mij weldra van de wezenlijkheid .
k fprak met
mijne geleiders ; niemand verflond mij, of wilde mij verllann .
Alle de aven waren 4frikanen, welker zwartgele aangezig.
ten, bij den lchijn der fakkel, fchenen . nit de hel to komen_
Zij geleidden mij over de plants ; de Turk opende cone kel .
derdeur, deed mij in denzelven flepen, wees mij, met eenen
helfelhen lach, in eenen vochtigen hock, een armoedig flroo .
leger, en, zonder een word to fpreken , verlieten mij mijne
geleiders .
Thans was ik alleen . Aan welke gewaarwordingcn ik was
overgegeven, waag ik niet to befchrijven . Alle tegenwoordigheid van geest had mij verlaten ; als vernietigd lag ik op
mijne voclitige legerflee ; ik verbeeldde mij in een graf to
ziin, en had nog altijd moeite om mij van de wezenlijkheid
van mijn verfchrikkelijk lot to overtuigen . De denige hoop,
waarmede ik mij vleide, was, dat slies nisfchien een misver
fland ware , en dat C R A 141 M mij eene toereikende voldocnina
C 5
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Ding zoude geven, wanneer hij mijncn toefland vernam .
n
dezen droom wachtte ik met fmarte naar den morgen ; door
cene kleinc opening in mijne deur meende ik de plants to
kunnen overzien . De long verwachte morgen brak aan ; ik
klom de gladde trappen of ; ik zag door de deur, -- wle kan
mijnen fchrilt fc1iilderen, toen deze deur in eenen naauwen
gang geleidde, en ik de plaats Diet herkende, waar ik wasp
Tegen mij over hold een hoog gebouw, waarfchiinlijk de
nchterzijde van bet paleis . Dit was voor mij een verfchrikkelijk gezigt ; want nijne Unige hoop was, misfchien m UL E Y to zien, en door hem aan
B R A
M van mijnen toefland kennis to geven . Niet eens de reden van mijn lot kon
ik ontdekken . Niets kwam mij minder in de gedachte, dan
dat mijne liefde voor SABELLA konde ontdekt zijn, en,
zoo zij at ontdekt ware, dat zij eene zoo wreede flraf verdiende.
Eersc tegen den middag kwam een flaaf, die mij een fchamel eten bragt .
et was een Moor ; ik fprak hem aan, maar
zijn Unig autwoord was, dat hij mij bet grove brood, de
gewone flavenkost, toeduwde, eene kruik water nederzette,
en toeu met den meesten fpned de gevangenis verliet .
k
nam bet brood ; brak hetzelve ; een briefje viel daaruit, betwelk ik ontvouwde, en voor M U L E Y's hand herkende.
ij
fchreef mij , dat
B R A
1 M zeer vertoornd , mijne vlugt
door den koopman verraden was, en ik bet ergite had to
vreezen . Alleenlijk de beden der kinderen en der echtgenocte van B R A
M hadden op dezen vermogt, om mij pier
onmiddellijk van bet leven to berooven . Reeds federt long
M mijne betrekking tot
s A B E L L A opgemerkt,
had BRA
en aile mijne voornemens vooruit berekend .
Nu wist ik, helaas! hoe bet met mij gefleld was ; nu
bond de toekomst verfchrikkelijk voor mijne oogen ; nu wend
de hoop, waarmede ik mij federt mijne gevangenneming gevleid had, door wanhoop vervangen! Deze wanhoop klom
tot den hoogflen trap . k wilde mij van bet ]even berooven, maar bet ontbrak mij aan een werktuig ; ik doorzocht mijne zaltken, en vond in den gordel een gedeelte van
1 S A B E L L A'S kleinooden , die eene groote waarde hadden ,
ninar die mij rhans Diets konden baten . En toch verheugde
ik mij daarover ; want ik dacht aan bet Diet omnogelijke gevsl,
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val, dat ik mij daardoor eenen vriend kon verfchaffen, die
mij zou willen redden .
Na duizend ontwerpen was de dag verftreken, toen midden
in den nacht mijne gevangenis geopend werd . k zag van mijne legerftede, bij den fchijn der fakkel, eenige gewapende
Turken binnentreden, en dacht natuurlijk, dat zij kwamen om
mij ten dood to geleiden.
k was op alles voorbereid. Een
der Turken beval mij door teekenen, hem to volgen ; men
boeide mij aan handen en voecen . Aldus kwam ik op de
plants, weed door de buicenpoort geleid, en, nadat ik door
eenige ilraten was gegaan, kwam ik son een oord, waar vele
gebociden, onder eene fterke wacht, verzameld waren . . et
was eene akelige ontmoeting, welke daardoor nog akeliger
werd, dat de een met den anderen niet mogc fpreken ; want
dit werd door de wacht belet . Van alle zijden kwamen nog
lotgenooten tot ons . Omftreeks een uur -- voorzeker het
verfchrikkelijkfte mijns geheelen levens - flonden wij bier,
toen de opziener ons nog eens overzag en telde, dan tr_ paard
fteeg, en met ons buiten de flad trok . Wij waren reeds verre van de poort verwijderd, toen de zon opging, en mij nu
eerst gelegenheid gaf, om velen mijner lotgenooten naauwkeurig to befchouwen .
k vond weinige Europefche gezigten onder hen ; en die, welke ik zag, waren van then acrd, dot
men roovers en moordenaars in hen herkende . Naast mij
ging een jonge Afrikaan . Nooic zag ik een innemender gelaat, dan dat van dezen jongeling . De tranen biggelden over
zijne wangen ; hij zuchtte en wrong de handen, zoo verre
de keten zulks toeliet, waarmede wij geboeid waren .
oe
gaarne hadde ik met hem gefprokenl
oe gaarne daardoor
mijn hart verligt !
Wij gingen thans altijd nog door de vruchtbare flreek, die
zich ten zuiden van Algiers vele mijlen verre uit(lrekt . Onze
geleider was menschlievender, dan ik in 't eerst geloofde .
De optogt ging langzaam voort, en bijkans ieder uur moesten wij aan eene beek, in de fchaduw der dadelboomen,
rusten . Vi if dagen bragten wij op dezen weg door, toen, in
een klein plaatsje, onze geleider ons aan eenen anderen overgaf, en met ziine manfchappen terugtrok . Onze nieuwe geleider behandelde ons geheel anders . \Vij werden altijd twee
aan twee aan elkander gefloten ; nit eene beek, bij welke wij
kwamen, moesten wij water fcheppen met eene uicgeholde
ka-
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kalebas, en nu aanvaardden wij den togs naar eene der and .
woestijnen, waarvan er in Afi-ika zoo vele ziju .
et was
des moreens, toen wij deze woestenij voor ons zagen ; de
zon gloeide reeds ; de lucht trilde van hitte ; de grond brand
de onder onze voeten ; de hemel was zonder wolken ; de
zon klom hooger en fchoot hare fralen loodregt op ons neder, en nergens was een grasfcheut, veel minder een firuik
to zien, die ons eenige beichucting tegen de verfchroeijende
zonnefralen konde verleenen . filet fpoor van den weg was
telkens weder verdwenen, daar bij elken flap bet zand to
zamen viel . Aldus gingen wij then akeligen weg den geheelen
dag door, en zagen geen levend fchepfel, dan in de verte
eene kleire karavaan, die kameelen bij zich had . Eindelijk
kwamen wij aan eenen enkelen boom ; bier moescen wij uitzusten, wij aven in bet brandende zand, terwijl onze gelei .
ders den boom tot hunne legerplants verkozen, en ons aan
ans lot overlieten . Dat ik zwijge van dezen verfchrikkelijken
et zand was als gloeijende asch ; wij moesten diep
nacht!
in hetzelve woelen, om maar eenige koelte to vinden . Nij
waren zoo vermoeid, dat naauwelijks iemaud onzer kon adembalen . De flesch met bet laauwe water werd weldra geledigd ; ons brood was door de hitte ingedroogd en naauwelijks
to eten . Nooit zal deze nacht nit mijn gehengen verdwi nen ;
nooit zal ik de gewaarwordingen vergeten, waarmede ik aan
rnijnen oom en mijne zuster, aan mijn vaderland en de gelukkige jaren mijner kindschheid herdacht! k meende te moeten verfmachten ; de vermoeijenis liet mij niet inflapen, maar
krachteloos zeeg ik neder . Tegen den morgen eerst kwam ik
weder tot mijzelven . Zoo brandend beet de dag geweest was,
zoo fcherp loud was nu de lucht, en de dauw, die als regendrnppels op bet zand fond .
k kon niet warm worden ;
ik tilde van, koude, als in eene koorts . Allengskens werden
de Turken wakker ; zij namen levenstniddelen van hunne keinels en aten, en toen moest de droevige optogt zijnen weg
vervolgen . Was de eerfe dag onzer reize verfchrikkelijk geweest, de tweede was bet nog meet . De morgen, die zoo
ongemeen koud was geweest, veranderde plotfeling in eenen
gloeijenden midday ; bet zand , dat vd6r weinige minuten
vochtig en koud door den dauw was, begon to rooken, en
veranderde in verfchroeijende asch . Geen flap was veilig ;
tot ant de knien moesten wij in deze zandzee waden ; bij el
keu
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ken tred rezen er wolken van ilof op ; de borst werd beklemd door bet zand, hetwelk wij met elken ademtogt inzogen . Wij waggelden krachteloos, als dronkaards ; wij flrui.
kelden telkens, en wanneer wij vielen, dan kwetften wij ons
aan onze boeijen .
et blood reel near ons hoofd, onze
oogen gloeiden, ons hoofd fcheen to willen ber(len, en wanneer iemand nederzeeg, dan joeg hem de zweep der onge .
voelige wa=ht weder op, tot dat hij, na eenige happen,
weder nederviel, dan, door geene flagen in bet leven terug
to roepen, van zijnen makker losgemaakt werd, en tot eene
prooi der roofdieren bleef liggen .
( et vervolg en (lot hierna .)
LUTER'S NALATENSC

(Dr. .

A.

ACOB ,

AP .

Eichenlaub . Cotha, 1817 .)

et Goed f achsdorf, 1500 Gl . waardig.
r . [let Goed Zeulsdorf, voor g56 G . verkocht.
. Een Boom en opplanten gaard, then M A R G A R E T A L UT E R bij erfenis voor ongeveer 400 G . bek wam .
.
4 Een klein uis to Wittenberg, de Bude genoemd, waar .
voor de kinderen, na den dood der moeder, 3oo Rijksd .
beltwamen.
5 . De Gebouwen des voormaligen Augustijuer-kloosters, welke de oogefchool voor 3700 Gl . kocht .
6. Een kapitaal van iooo G ., hetwelk de Graven VAN MAN SF E L D Van L U T E R hadden geleend .
7 . Zilverwerk, door LUTER zelv' in bet handfchrift van
zijnen natflen wit op ooo G1 . gefchat .
S . uisgeraden , voor ongeveer 6oo G1 . aangeflagen.
1.
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ANE DOTE, RA ENDE DEN D C TER SEUME.

E U M E wilde in Lentini eenen muilezeldrij ver sannemen,
van wege de onveiligheid der reize zoo wel, als omdat hij
reeds tweemaal verdwaald geraakt was . Doze verfcheen, en
bet beding was fpoedig gefloten. De drijver, echter,begeerde
de ganfche fom vooruit . S s v 1j s vond dit zonderling, en
neea-

45

ANExnera.

meende : zoo hij hem nict vertrouwde, was bet even natuur,
lijk, dat ook hij een gelijk mistrouwen voedde ; en hij wilde
hem derhalve flechts de heift vooruit betalen. iermede was
evenwel de man niet to vreden, zeggende :
a, zoo gij nu
eens geplunderd en vermoord wordt, hoe zal ik dan mijn geld
bekomen ? - S E U M E zond dtzen moedigen en gevoelvollen
gids aanftonds weg, en volbragt behouden de verderereis alleen,
Nf jNE

WENSC 1EN .

Vrunt mij , waarde Landgenooten !
Dat, op 's jaars geboortedag,
Wat mijn boczem houde beflocen,
Zich blijmoedig uiten mag .
'k Wensch den Leeraar voile kerken,
Maar nog voller harten toe .
Dat hun voorbeeld en hun' werken
Leer en woorden klemmen doe!
'k Wenseh den Staatsman kloek van zinnen,
oud van hoofd en warm van borst.
Moog hij meet zijn land nog minnen,
Dan ziju grootheid, ja ziju' Vorst!
D'Ambtbejagers wensch ik kunde
En - een' wagen, die lien kruit :
Wien toch 't lot geen' kruijer gunde,
Vindt zich in zijn' loop ge(luit .
D Advocates wensch ik batten,
Nooit in weerfpraak met hun hoofd :
Schoon de hel dan 't regt moog tarten,
Wordt haar elke prooi ontroofd .
Nieuwe bronnen a n den andel Neen! van de oude't vol genot ;
Bij der vadren reinen wandel
Ook der vadren heiirijk lot .
oop-
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oopvaardij nog rijkcr zegen,
Dan de roes, ter zee behaald .

Stroom' die met meer vruchts ons tegen,
Dan een gloric, duur betaaid!
'k Wensch den Speculanten wijsheid,
Bij een naauwgezet, gemoed ;
Dat zij op bun' fehat, in gijsheid,
Mogen zien als eigen goed .

'k Wensch den Landman vruchtbre jaren,
a een overrljk gewas ;
Daar we er alien wd1 bij varen,
En hij heeds - zoo dankbaar was!

Den Soldaten wensch ik vrouwen,

En de fchoonfte aan iedreia held ;
Om door Venus op to bouwen,
Wat door Mars werd nedrgeveld .

'k Wensch den Dokters al to zamen
Roem, gemak, en rust bij nacht ;
Vijandfchap van erfgenamen,
En der lijkbezorgren klagc .

D'Apothekers wensch ik nering ;
Maar, wat ik mii voorbehoud,
De allermeeste debirering
n rabarber en zoethout.
'k Wensch den Dichtren lauwerbliren
't s ecn kostjen, op mijn woord,

Dar de maag niet zal hezwaren,
Brenge 't flechts geen duizling voort!
'k Wensch den

unftenaars Mecenen,

(Zoo onti'aat der kunst geen brood)
Die met rijkdom fmaak vereenen :
Wanfmaak is der kuniten dood .
Mu .
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Muzilranten wensch ik ooren,
Maar ook harten, rein als goud :
Wle ilechts zinnen kan bekoren,
Laat de ziel als ijs zoo koud .
'k Wensch den Schouwbnrg rein van beesten .
Vol van Langendijksch vernufr,
Maar vooral van Vondelsch _ geesren,
Waar her floutle brein voor fuft .
Den Acteur wensch ik memorie,
Eu een rijklijk benefiet :
Ware kunstmin zij zijn glorie ;
Naar eene andre fta hij niet 1
Echtelingen wensch i1t vrede ;
Aan den man een kloek b,- eid,
Aan her vrouwtje zachte zede ,
Aan bun kroost gehoorzaamheid.
"t Maagdelijn, aanvalligheden,
En eene oude, rijke peet .
„ oe! geen vrijers ?" - Dwaze reden F
Volgt bet ftaal Wet den magneet?
'k Wensch, ten floc, aan alle menfchen
Welfland, welvaart, brocdermin .
War tech kan ik meerder wenfchen?
Zoo heeft de aarde een' hemel in .

1 .

anuarij :8 :8 .
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er, onder dezen fteen, ligt Doctor VAN t E R G O R T,
Treed, waudlaar! zacht, dat hij niet wakker word's
Ons leven is reeds al to kort.

Toen Doctor x w i x, getroffen door den dood,
Belandde aan de llcheronfche kusten,
ad C LARON hem zoodra niet in zijn boot,
Of riep : Zie zoo, nu zal ik eens war rusten!
.
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Uitgefproken in bet Devetitersch Departement der MaatfchapPU TOT 1\UT VAN 'T ALCEr%1EEN, in Wijnmaand 8 6.
Door
. VERBURG,
loog?eeraar der 0osterfche Letterkunde to Deventer .

G

elijk een ruwe diamant voor het oog niets gevalligs
heeft, hoe kostelijk zijne waarde ook zij, maar eerst
din met de helderfte ftralen verrukkelijk fchittert, wanneer bij door de hand van eenen vernuftigen werkmeester, met taai geduld, behendig geflepen wordt, even
zoo is bet gefeld met des menfchen geest . Deze overtreft de fijnf e paarlen en diam .anten onberekenbaar in
waarde ; doch onbearbeid, of door onervarene, achteiooze, flechtc meesters behandeld, ten halve geflepen,
grootendeels verwaarioosd, kan hij zijnen vervrolijkenden glans, door den dikken nevel van zinnelijkheid,die
hem omringt, niet doen heenbreken ; akelige duisternis
van onverfland en woeste zeden omgeeft hemzelven , en
vervult anderen met afkeer en fchrik voor hem . Daarentegen het liefelijk licht van ware wijsheid, die her
gelaat verheldert en wijd en zijd vreugde verfpreidt,
vloeit des to overvloediger uit omen geest voort, naarmate die , overeenkomllig zijnen Goddelijken aard en verhe, 1EnGELW . 1818 . NO .
D
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hevenen aanleg, van alle zijden zorgvuldiger words bearbeid .
Offchoon wij nu, bij deze bearbeiding, met de lijdelijkhc:id van den diamant, Diets vorderen zouden in be .
fchaafilheid , maar, naar bet onderfcheid, dat er is,
tusfchen eene levenlooze flolfe en met ]even en rede
begaafde zinitelijke wezens, tot onze geestelijke niet
mill dan ligchamelijke vorming zelve moeten medewerken , zoo zijn wij echter zoo geheel afhankelijk van
den eerilen Veroorzarcer aller dingen, en eene onafzienbare reeks van vernuften , welke ij deed opflaan, van
ontelbare oorzaken, die van buiten eenen wel onzien .
limken, n aar magtigen invloed op ons uitoefenen, dat
wij door louter eigene kracht, evenmin als zonder eigene medewerking, eene gewenschte veredeling van onzen geest, met al derzelver heerlijke gevolgen, bereiken kunnen .
Onder zoo vele oorzaken van buiten, die meer middellijk of onmiddellijk eene verbazende uitwerking op
ons hebbcn , behooren vooral geteld to worden de
geestvruchten, ons bij gefchrifte nagelaten, of nog gedurig aangeboden, door lien, welke in eenige wetenfchap of kunst groote vernlaardheid bekomen hebben .
Nict flcclits bij hen, die van deze fchriften zelve gebruik maken, maar ook door hen bij anderen wederom,
dringt de geest dier fchrijvers meer of min door, naarmate van de grootere of geringere waarde, welke men
hecht aan hetgene uit de pen dier beroemden is voortgevloeid . ammer maar, dat de bepaling dier waarde
of onwaarde bij velen bet gevolg is van blind geloof aan
bet getuigenis van anderen, of flaaffchen eerbied voor
bet goed of kwaad gerucht, van zulke lettervruchten
verfpreid, en dat welwikkend oordeel niet altijd de
fchaal in de hand neemt, om het gewigt der zaken zelf
to beproeven, bet ware van bet valfche, bet fchoone
van bet onbevallige, bet goede van bet kwade to fchiften , en alles op ziinen j uisten prijs to w*arderen .
filet is voor beoefenaars der wetenfehappen niet al .
teen ,
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seen, maar ook voor alien, die belang ftellen in de befchaving van den menfchelijken geest , voor alien, wien de
welftand van ganfche maatfchappijen, ja van het geheele
menschdom, ter barte gaat, hoogstnoodig,van tijd tot
tijd, bedaard na to gaan, welke vruchten of nadeelen
verfchillende foorten van letterkundige navorfchingen
kunnen aanbrengen, waar de honig, waar bet verguf
fcliuilt, wat er van derzelver aanmoediging to hopen,
van derzelver belemmering to duchten zij, en hoe bet
misbruik bij bet gebruik der letteren best zal worden
vermijd .
Al vroeg werd mij voor Oosterfche en Westerfche
letterkunde eenen diepen eerbied ingeboezemd . Gretig nam ik aan, hetgene mij van de voortreffelijkheid
van de gewijde oorkonden~ der Goddelijke openbaring,
door veritandige en fmaakvolle wegwijzers,overtuigend
werd aangetoond . Maar ook menig genoegelijk oogenblik fleet ik in de beoefen ;ng van ongewijde fchrijvers,
welke bet Oosten, die wereldfl:reek, vanwaar de zon
der zuivere waarheid en rune menfchelijkheid is opgegaan, en herhaalde malen door de dikfl :e duisternis van
onkunde en verbastering heenbrak, welke vooral dat
gelukkig Arabic, werwaarts ik uwe verbeelding to voren geleidde, in ruimer overvloed, dan veelal bekend
is, iieeft opgeleverd .
De kunstwerken der Griekfche en Romeinfche vernuften trokken al mede mijne aandacht, en eene onwederttaanbare geestdrift, om mij met deze voorbeelden
van goeden fmaak, luisterrijk ontwikkelde geestkracht
en velerhande wiisheid gemeenzaam to maken, fleepte
mij hoe larger zoo meer weg, naarmate ik zelf, bij eigene ondervinding, de wmrde der loffpraken, aan hunne lettervruchten zoo ruimfchoots gegeven, leerde
fchatten .
Met dat al kon ik nimmer van mij verkriigen, om,
door bovenniatigen cerbied voor de oudheid gedreven,
op de hedendaagfche letterkunde hag neder to zien, of,
hetgene mijn eigen vaderland, in navolging der ouden,
voorD n
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voortreffelijks heeft voortgebragt, alleen daarom to verachten, omdat bet van later tijd is en nit ons midden
voortgefproten , omdat bet binnen aller bereik ligt en
geene moeijelijke navorfchingen vordert, kortom,omdat
bet niet vreemd is .
Bet bleek mij, dat, door alle tijden been, bet onuitputtelijk Vernuft, dat bet roer der wereld houdt, aan
alle oorden Zijner heerfchappije mannen verwekte, met
de edeltle begaafdheden voorzien, die hunnen tijdgenooten tot gidfen verftrekken , en , door hunnen voorgang
in de beoefening der wetenfchappen, den uitgebreidften invloed op menfchelijk geluk, door menfchelijke
veredeling, hebben moesten . Bet kwam mij belagchelijk en dwaas voor, niet op to merken, hoe dezulken
ook rondom ons henen zijn verlpreid .
Bet befluit, waartoe deze overwegingen mij gebragt
hebben , is dit , dat de oudheid en de tegenwoordige tijd
beide, in hunne f'chriften, velerlei bloemen to lezen en
vruchten in to zamelen -even , welke in allerlei behoeften voorzien, verfchillenden flnaak voldoen, vorige eeuwen voor bet nageflacht ten fpiegel naken, en bet zaad
van wijsheid en befchaving, to voren onder bet menschdom wijd en zijd gefirooid, cen' weligen oogst doen
opleveren op onzen grond, naar zijnen cigen' aard en
de veranderde tijdsomlandigheden, door lledendaagfche
kenners doelmatig bearbeid .
Zoo komt dan ook onzer Nederlandfche letterkunde
Gene aanzienlijke plaats toe onder de middelen ter befchaving en veredeling van onzen geest . En daar ik to
voren uit de fchatten van bet Oosten, van Grieker.
land en Rome, op verfchillende tijden, bet een en ander ten toon fpreidde, om uwer weetgierigheid nuttig
,en aangenaanl voedl'el to verfchaffen, zoo vergunt mij,
dat :k, to dien einde, thans uwe aandacht bepale bij de
voortreffelijkheid der lettervruchten van onzen eigen'
bodem .
Drie hoofdbijzonderheden wil ik flechts opnemen :
. Onze Nederlandfche letterhelden hebben zich de
be-
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beroemde gedenkftukken der oudheid, op de voorbeeldigfte wijze, ten nutte gemaakt .
. Zij hebben met hunnen tijd voortgewerkt .
. De geest der heilige fchriften heeft de uitnemendfte wijziging gegeven aan hunne wetenfchappelijke verlichting en zedelijke befchaving.
. Wij hebben flechts cen vlugtig oog to laten gaan
over de verbazende kunstgewrochten van onzen vaderandfchen geest, die, pas het onlijdelijke juk derSpaanfche overheerfching ontworfteld, zijne veerkracht hernam, en, met eene edele vaart, het hoogfte toppunt
van menfchelijke volkomenheid zocht to bereiken ; wij
hebben hierop flechts vlugtig to letter, zeg ik, om
overtuigd to worden van den heilzamen invloed, welken eene vlijtige beoefening der ouden op dien geest
onzer voorvaderen gebad heeft .
Onder welk eene heerlijke gedaante verfcheen de gefchiedenis , door hen bearbeid ! Vanwaar die veelomvattende wereld- en menfchenkenuis, op de ondervinding der eeuwen gegrond, die wijd en zijd, als eene
heldere fakkel, voorlicht in zulke gefchiedboeken, als
die van onzen onfterfelijken u o o F T ? Vanwaar die affchildering vol geest en leven cener heldhaftige en treffelijk volgehoudene worfteling onzer diepverdrukte volksvrijheid met buitenlandsch geweld, indien hij de kunst,
om zulk een beleid van zaken , als onder aanvoering van
onzen eerften w L L L nz plaats greep , indiervoege of
to malen, niet afgezien had aan hen, die foortgelijke
woritelingen van Griekenland en Rome, met cene tneesterlijke pen, oorfpronkeliik befchreven? a, dat hij uit
de zuivere bronnen der Griekfche en Romeinfche oudheid onophoudelijk eenen rijken voorraad van beproefde wijsheid gefchept heeft , blijkt zoo wel uit den inhoud als uit den ftijl en uitwendiec gedaante van bet
werk, uit den geheelen aanleg en de verfchillende deelen, uit de hoofdzaken en geringfte bijzonderheden .
Ongetwijfeld heeft zijne bij uitltek geliefkoosde beoefening van T A c i T u s, dien bondigen en diepdenkenD ;
den
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den Latijnfchen gefchiedfchriaver, then hij, inenigmaal
duurlczen hebbende, in emn Nederlandsch gwvaad flak,
eenen grooten invloed op zijnen ilijl gehad>, en daaraan die onnavolgbare kortheid, zinrijkheid en kracht
bijgezet. Maar ook de geest van L V u s flraalt fielder door in eene zekere losfe en bevallige wijze van verhalen, wanneer hij, in navolging der ouden, niet dor
en droog berigt , welke aanzienlijke of onbeduidende
rollen, door verachtelijke wezens of belangrijke perfonen, gefpeeld zijn, maar henzelven z66 fprekende invoert, dat hun aard en bedoeling, hun karakter en bandelwijze in de fijnfle trekken kenbaar worden, en als
levendig ten tooneele verfchijnen . Om z66 to verhalen,
daartoe behoort niet alleen cen kunstvermogen, door
aulke meesters uitflekend gevormd, maar ook diep
doorzigt in bet menfchelijk hart, door geene eigene
ondervinding van weinige jaren, hoe aanmetkelijk dan
ook, flechts verkregen, niaar door gefladige gemeenfchap met de beroenulfle wiizen, die, gedurende den
afloop der vorige eeuwen , de menfchelijke natuur, bij
tallooze lotwisfelingen , met groote fcherpzinnigheidd
waarnamen, en in hunne fchriften i'preken na hunnen
dood . Door uitgebreide belezenheid in deze fchriften
had ziju fchrander en edeldenkend brein zich voorzien
met diepdoordachte grondregels cener verlichte, opregte en eerliike flaalknnde, die hare kracht niet zoekt
in ]ooze veinzerij, vermomde list, achterhoudendheid
l:n huichelarij, in lage fchraapzuclit en knovelarij, in
tergenden overmoed, wreedheid en geweld, maar in
voorzigtige eu edelaardige handhaving van regt en orde, bevordering van redelilken godsdienst en reine deugdbetrachting,befcherming van yolks-, hurgerl jke en gewetensvrijheid, opwekking van handel- en kunstvlijt,
en onbekrompeneaanmoedigingderwetenfchappen,wier
helderfclhijnend licht geene maatfchappil ontberen kan ,
wonder alle bronnen van welvaart to zien uitdroogen ,
en tot de fchronieliikfle wanorde en harbaarschheid to
vervallen . Zulk eerie wijze ft atkunde, die overal in
de
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de gefchiedboeken van 11C o F T doorftraaltr, on ten rigtfnoer verfirekt van zijn zuiver oordeel over de verfchillende f'aatzaken, welke hij behandelt, blijkt duideli .jk,
voor een groot gedeelte,de vrucht to zijn van eene verfandige lezing der ouden , waarin hij doorkneed was ,
en nit wier herfenen hj bet edeafie had ingezogen .
Dan, niet alleen in de gefehiedkundige fchriften van
onzen o OFT , maar ooh in zijne treur- en bliifpelen,
zijne overige gedichten en brieven zelfs , blinkt doze
geest der ouden, van zijne voortreffelijkfie zijd~, heerlijk uit . Die begeerig is , bet heldendicht van
o Al ER u s en V rR o L U s, of bet lierdicht van F N D AR u s CU
o R A T U S, den «tijdberoetnden treurfpeldichter s o t' o c L E s, of de geestige blijippelen van
MENANDER, PLAUTUS en T tR NT US to kennen, en geen' toegang tot llet oorfptonkelijke heeft,
zal bet beeld dezer Grieken en Romeinen in orizen Ne .
derlandfchen
0 0 F T aantreffen . ll j zal zich rijkelijk
beloond vinden voor de moeite, btfleed aan bet lezeu
van zijne Grande, Gerard van helfen, Paeto, Warenar, Paris oordeel ; fiukken vol vernuft, fvij~iheid en
kracht, met losie bevalligheid, daar bet pas geeft,
doorweven . Ook de betooverende herderszangen van
T E 0 C t T u s herleven als 't ware in die van onzen
OO F T, 0111 11L van zijne overige gedichten niet to
fpreken .
n alle deze fchriften moge de navolging der
ouden, zoo wel als de oudheid van taal en woordvoeging, eenige moeijelijkheid bij de lezing veroorzakep,
doze words rijkelijk opgewogen door do riike fehatten
van veelvuldige wijsheid en zuiveren fllaaak, nit die
zelfde aloude gedenkfiukken opgcdolven, en, naar des
fchrijvcrs bijzonder oogmerk, keurig ten toon gefprcicl
en verwerkt .
k bob
o o F T flechts als een voorbeeld nit duizenclenwillen bijbrengen, om a to doen Mien, wclkean hcilzamen invloed cene vlijtige lreoefening der ouden op onze Nederlandfche letterkunde gehad bebbe . Zijnc eeu%v
was bij uitfiek vruchtbaar

in fraaije gees.tcn eu zeldzauie

ll 4
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geleerden van beiderlei kunne, die, naar hunnen bij2onderen aanleg en letterkundigen fmaak, onzer vaderlandfche letterkunde verfchillende voordeelen, door foortgelijke beoefening en navolging der ouden, . hebben
aangebragt . Laat mij nu s P E G E L, E rN s, 1: o sTER, CONSTANT

N

U

G'ENS .,

ACOB

CATS,

ACOB VANDER BURG,ANNA MAR A SC
UURD AN, en bet wonder van Europa, ja dat groote we .

reldwonder , onzen
U G D E G R O O T, flechts opnoemen . En V O N D E L, de vader der Nederlandfche
dichtkunst, was zoo verliefd op de lettervruchten van
oud-Griekenland en Rome, dat hij, na bet uitgeven
van zijn Pafcha en eerften lofzang over de Scheepvaart
der vereenigde Nederlanden, merkende, hoezeer hij de
oude talen noodig had, om zich in de dichtkunst to
volmaken, naar bet voorbeeld van dien netten fchrijver
en edeldenkenden zedekundige c 0 0 R N E R T en anderen, no- laat deze taaloefening aanving . Met behulp,
eerst van eenen Engelschman, en verder van eenen
Vries, bet zoo verre gebragt hebbende, dat hij de keurigheden der Latijnfche dichters in hunne eigene taat
konde opmerken, zond hij nu weder gedichten in bet
licht, die duidelijk bet merk droegen van zijne vordering in de kennis van de oorfpronkeliike meesterflukken
der ouden . Naderhand liet hij zich door cenen geleer .
den jongeling in bet Grieksch onderwijzcn .
Van die zelfde waardering der ouden, en den invloed, welken zij op de vorming van v O N D E L , als
Nederlandfchen pu-ikdichter , voorts gehad hebben ,
firekt ten bewijze zijne vertaling van s E N E C A's Troades, met den eernaam van koninginne der treu ;fpelen
beftempeld, welke hij, in vereeniging met den Drosfaard
OOFT ell REAAL, aan bet buis van ROEMER
V S S C
E R, dien gastvrijen voedftervader der wetenfchappen, buiten dichtmaat voltooid hebbende, alleen
in dicht overbragt, odder den naam van Amfierdamchen
ecruba . De majesteit van taal en heerlijke hoo dravendheid, bet oorfpronkelijkc op zijde flreveude, welke

R G L U S, zijnen Palamedes,
o o F T,
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ke bij bier voor Nederlandfche ooren ten toon fpreidt,
dragen hoogen roem weg . Zal ik voorts gewagen van
zijne vertaling van V
zijne weergalooze treurfpelen en andere gedichten,
waarvan zijne onuitputtelijke dichtader overvloeide?
van den geest der oudheid, lien ook zij , als een' welriekenden reuk, wijd en zijd uitademen? De tijd zoude mij
ontbreken . Genoeg om u to overtuigen, dat ook hij,
die bij bet late nageflacht nag als eene heldere zon zal
uitblinken, zijne hooge vermaardheid niet flechts aan
zijn oorfpronkelijk en fcheppend vernuft, maar vooreen
groot gedeelte aan de kennis der ouden en den omgang
met de beroemdfte geleerden en wijzen van ons vaderland, die nog heden tot vraagbaken en leidilarren verftrekken en in de oudlicid doorervaren wares, verfchuldigd was,
Zoo heeft dan V O N D E L, zoo heeft dan
zoo hebben hunne voortreffelijke tijd- en kunstgenooten,wien de onderhouding en verfpreiding van bet licht
der wetenfchappen was aanbevolen, de in Griekenland
en Rome en elders voorheen ontltokene fakkel van beldere wereldwijsheid, goeden fmaak en veredelende befehaafdheid voor hunne landgenooten brandende gellouden . flan dat licht hebben zij het hunne, 't welk ZOO
lang reeds wijd en zijd helder fchijnt, en waarin wij
ons nog heden verblijden, voor cen aanmerkelijk gedekh
to ontfloken . Dat zelfde licht heeft door hen zijne weldadige flralen verfpreid ook bij zulke fchrijvers, die,
de oude talen niet magtig, nogtans kennis aan de oudheid cn veel van der ouden goeden fmaak ten toon fpreiden in hunne fchriften . Denkt bier flechts aan dien
zoetvloeijenden dichter, van achter den ploeg to voorfchijn getreden, onr den lof der Nederlandfche dichtkunst in top to helpen voeren, aan onzen nog alone
bekenden en algemeen geachten P 0 0 T .
En wie berekent den invloed, welken die zelfde uitgelezene lettervruchten der ouden, meer middellijk of
onmiddellijk, tot op dezen dab toe uitoefenen, ter vorliliDt
1) S
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fining en verrijking van onze taal, ter befchaving en
verfrdeling van onzen geest, ter waardering, inilandhouding, herflelling, uitbreiding en veifraaijing van on=
ze letterkunde, die, uit de onderdrukking met nieuwen
glans verrezen, bet hoofd thans moediger omhoog
iteekt, naarmate haar meer regt gedaan wordt, en zij
loin uitflekender handhavers vindt? Oefende, einde1ijk, die zelfde geest der oudheid zijne kracht niet uit
op velen dies edelen , welke zich bet lot der onervarenen, geringen en ver vaarloosden aantrokken, de pogingen onzer Maatfchappije door hunne fehriften onderfehra-agden, uit de bronnen der oudheid veel bruikbaars
ten algemeenen nutte fchepten, en, orn zich naar de
vatbaarheid der eenvoudigflen to fchikken, zich van
den onderhoudenden flijl der Oosterlingen zoo wel,
als der Grieken en Romeinen, bedienden?
et pleit is dan genoegzaam voldongen . Onze Nederlandfche letterhelden hebben zich de beroemde gedenkftukken der oudheid, op de voorbeeldigfle wijze,
ten nutte gemaakt .
. Maar, hetgene nog grooter waarde aan hunnen
2rbeid geeft, zij . hebben met hunnen tijd voortgewerkt .
Wat baat ons de ondervinding van vorige eeuwen,
zoo van dezelve eerie verkeerde toepasfing Wordt getnaakt cp onzen tijd? Welk nut zullen wij treT .ken tilt
de nude gefchiedenis, zoo wij de nedendaagfche niet
l-ennen ? oe zullen wij nit bet voorledene wijze grondregels voor ons gedrag opzamelen , indien wij de vetanderde gefleldheid van tijden en zaken in bet tegenwoordige niet weten to beoordeelen ?
eeft liet nagef}aeht, als 't ware op de fchouders der
ouden 1'aande, niet verder kunneft zich dan zij? Zal
de natuurkunde geene uitgebreidere voordeelen aanbrengen, wanneer men bij de ontdekkingen der ouden
ook die van latere dagen voegt? Zoude ik foortgelljke
vragen meer niet gevoegelijk kunnen doen aan de Ledendaagfehe beoefenaars der gences-, rvis , werl;tuigen andere kunilen? Zoude het Romeinfche regt, zon •
dcr

DER F OLLANUSC E LtTTER UNDE .

59

der eenige de minfte wijziging, toepasfelijk zijn op onzen tijd en landaard, onze zeden en gewoonten? Welk
eene vertooning zouden onze beroemde wijsgeeren geniaakt hebben, indien zlj de grondregelen der Stoifche,
Epicurifche of Eciectifche wijsgeerte van vorige dagett
als zoo vele godfpraken gevolgd waren, en, uit faaffchen cerbied voor de oudheid, waar en valsch, goed
en kwaad, zelfs nit hare beste fchriften, hadden over .
genomen, voor beter licht van hunne eeuw de- oogen
getloten, en hun eigen gezond verftand hadden laten
aan banden leggen en door vreemden invloed verbfjsteren? Floe aou her getteld zijn met de godgeteere€
heid, indien die der Grieken en Romeinen door onze
geleerde voorvaders nederig ware geeerbiedigd en voetmoots overgenomen, omdat s OC t A T E s en c i c p, Ro,
o)r E R u s en v i R c t L U s, kor torn hunne uitmunterrdfte fchrijvers, veel fchoons, ook over Goddelijke
taken, gezegd bebhen, dat ten bewijze verftrekt eener
zonderlinge worftelin f van hun waarheidsgevoel met
hunne dwaling, van hun uitftekeud vernuft met de verblinding en verdwazing banner eeuwe?
oe veel zielverheffende kracht zouden onze beroemdfte dichters
misfen, indien zij, met bijgeloovige onderwerping van
hun godsdienftig gevoel aan dat der ouden , een' geheelen drorn van Goden en Godinnen, waarvatl fomnugen, wwgens de fchromelijkite ohtucht en buitenfporigheden, befaamd zijn, als zoo vele vereerenswaardige
wezens, in goeden ernst hadden ten tooneele gevoerd
bij hunne vrome befpiegelingen? Maar, war behoef ik
dit verder nit to breiden?
er blijkt middagklaar, dat
de cerbied voor de meesterftukken der ouden veel to
verre kan gaan ; dat her ongerijmd zoude zijn, to beweren , dat de hedendaagfche fchrijvers binnen den kring
der oudheid zich zouden moeten beflulten, en uit do
wiisheid van latere dagen geen nieuw en onontbeerlijk
voedfel voor hunnen geest zouden kunnen trekken ; dat
het ons ook geenszins beraasnr, ores oordeel blindclings
aan

60

VOORLEZ NG, OVER DE V00RTREFFEL

E D

aan dat der ouden to onderwerpen, hoe groot dan ook
kun room geweest zij .
Dit nu doorzagen onze voorvaders en ooze uitftekendfle vernuften, die, in vervolg van tijd, op hun
voetfpoor, onze vaderlandfche letterkunde hebben verrijkt . Niet llechts uit oude, maar ook uit de nieuwfte
broi.nen fchepten zij heilzaine kundigheden, ware levenswijsheid. Daartoe fpaarden zij noch moeite noch
arbeid . Ter bereiking van dit oogmerk, verduurdert
zij zelfs menigerlei teed .
Otn rot
o o r T weder to keeren : laat mij, met de
woorden van zijnen ]evens befchrijver, G . BRAND, tt
eenig ddnkbeeld geven van den rusteloozen ijver, met
welken hij zich op de kennis van zijnen tijd, niet minder dan op die der oudheid toelegde . B R A N D had gezegd, dat de vader van onzen o o F T, genoeg kunnerde beoordeelen , welke wetenfehappen het groot verftand van zijnen veelbelovenden zoon best konden verfieren en to flade komen, hem van der jeugd aan in allerlei geleerdheid van talen en zaken liet onderwijzen,
niet alleen in de icholen der clad, maar ook in de Af :ademie to Leiden , tc dien tijde verheerlijkt door de geleerdfte mannen der ganfche Christenheid, en in dien
tweektuin der grootfte verflanden, alwaar zich toen
ook UG 0 D E G R 0 O T onthield, den jongen o OFT
de lesfen der wetenfchappen een tijdlang deed hooren
en zich in de regten oefenen .
ierop laat BRAND
zich aldus hooren
„ n den jaare 1593 , nadat hij z .ieh to Leide etlijke
jaaren hadt onthouden, zondt hem de Burgermeester
zijn vader, weetende wat burgerlijke wijsheid en heui'che zeden men uit het zien van landen en luiden kon
leeren,buitenslands,am zich indatdeelvanEuroope,'t
welk van de geestigfte en gefleepenfte volken des aardij
bodems wordt bewoont , voor een tijdt t'onthouden .
too-, in 't achtiende jaar zijnes ouderdoms, over zee
naa Rochel, daar hij etlijke maanden bleef . Van daar
nam hij zijnc refs oover landr en bezagh veele der vooriiaam-
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naamfte fteeden van Vrankrijk . Voorts voer hij van
\4arfeille met een bark op Genua, om ook de bijzondre zaaken en vreemdigheeden van talie, met haare
vermaardfte fteeden, t' aanfchouwen , die hij in zijn daghverhaal en reisgeheugenisfe aanteekende . Te Roome
bleef hij etlijke weeken, to Venetie eerst drie, daarnaa
iiog vier, en to Florence zes maanden, en trok daarnaa
fiver Trente, door Duitslandt, weer naar zijn geboortettadt ; daar hij den achttten van blocimaandt des jaars
16o l aankwam , hebbende in 't reizen befteedt drie jaaren, min drieendertigh daagen . Met \vat opmerkinge
en naafpooringe der geheinlen van Nat die reize volbraght zij, met wat leerzucht in 't opfpeuren en onderzoeken der beste boeken van ieder yolk, in 't fluk
van regeerkunde, poezije en andre weetenfchappen,
geeven zijne fchriften genoegh to kennen ."
Doch, om van o O r T to zwiigen, laat mij u verder wijzen op CATS, lien lievelingfcbrijver onzer
natie, wiens diepe wijsheid, bevallige redenen en welluidende gedichten, ten bewijze van den heerfchenden
goeden fmaak onzer landgenooten , nog heden ten dage
gereeden ingang vinden in onze boerenwoningen zoo
wel, als de paleizen onzer grooten, bij den eenvoudigen en ongeoefenden zoo wel, als bij beoefenaars der
wetenfchappen, ja zelfs groote geesten .
ad deze uitmuntende flaatsman lien voortreffelijken fpiegel vanden
ouden en nieuwen tijd kunnen ophangen, indien hij uiet
bij zijne veelomvattende kennis der oudheid , flit Oost
en West bijeengezameld, eene verbazende menigte van
nieuwere kundigheden had gevoegd, en, in de gefchiedenis van zijnen tijd tevens doorervaren, oud en nieuw
op de fchoonfte wijze had weten to vereenigen en leerzaaln to maken voor zijne tijdgenooten? Moet men hem
dergelijken lof niet in nog ruimere mate toezwaaijen,
wanneer men zijne heilzame dichtflukken over verfchillende tijdperken des menfchelijken levens gadeflaat ? Met
welt eene fcbranderbeid weet hij zijne yoorbeelden,
nit
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uit de nude gefchirdenis ontleend, tot zijn oogulerk
dienstbair to maken, en met de zeden en gewoonten
van zijnen tijd in zulk cen verband to brengen, dat
bet geheel en de mintle deelen overvloeijen van de vruchtbaarlte leering:en,voor latere dagen in het gemeen of in
bet bijzonder voor zijne eeuw voegende ! Maar welk een'
(chat van nieuwe voorbeelden en lulndigheden , uit al.
le oorden der wereld , uit alle vakken van hedendaa7
fche geleerdheid, fpreidt hij bier tevens overal, waar
bet pas geeft, ten goon ! Welk een vrij zoo we] als zedig, opregt zoo wel als voorzi .gtig gebruik maakt hij van
zijn eigen vernuft, zinc eigene gevoelens, ziine eigene
ervaring, oin de behandelde zaken wel to wikken en to
wegen, de zuivere waarheid uit to vorfchen ., en die
naar zijne overtuigin voor to dragon , naar zijnen fmaak
bevallig en aannemelijk to maken !
Wien u -.wer is deze ollandfche S A L o ri o geheel onbekend? Zijn de gegevene wenken nict voldoende, oin
u voor den geest to brengen dat wijdomvattende vernuft, hetwelk de ondervinding van zijne eeuw aan die
der vorige aanknoopte, in zijnc eeuw nict minder dan
in de oudheid geheel to hnis was, en daardoor in that ,
om dat uitmuntende gedenkftuk zijner veelvuldige xvijsheid en zeldzame begaafiiheden to flichten, dat, geheel
idnig in zijne foort, de eeuwen verduurt, en op den
hoogilen prijs words gefchat?
Waar zoude ik een einde vinden, inlien ik bet gezegde flechts met de voornaamfle voorbeelden van tijdgenooten der opgenoemde fchrijvers , of van anderen ,
die in hunne voetflappen getreden zijn, nader wilde
ophelderen en haven? un fmaak, om zich nevens oude kundigheden eenen fchat van nieuwe to verzamelen,
en daaruit, naar de vordering en behoefte van hurnen
tijd, naar hun biizonder oogmerk, naar de vathaarl eid
van hoorders of lezers, voor welken zij. werkten, met
eene edele vrijheid het beste to kiezcn en mccsteriiik
to pas to brengen ,
dez a hunne f uaak was al wedero uu
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om die der eerlte vaderlandfche vernuften hunner eeuw .
Deze hunne fmaak is overgegaan tot tie beste fchrijvers hunner nakomelingfchap . Zij oefent tot heden
toe een' veelvermogenden invloed uit op onze ollandfche letterkunde . Zij is oorzaak, dat onze voortreffelijkfie geesten, noch in grondige geleerdheid, noch
in bondigheid van oordeel, noch in waar vetnuft, noch
in heilzame verlichting, noch in algemeen nuttige wijss
heid, voor die van eenig yolk in de wereld behoeven
onder to doen , zoo zij al elders buns gelijken aantreffen .
Tot dit vrij en onbevooroordeeld gebruik van nicuwere zoo wet als oudere wetenfchap , tot dit edel
voortftreven in allerlei nuttige kennis en ervaring met
den gang hunner dagen, bragt ongetwijfeld niet weinig
toe de geest der gewsjde fchrijvers, met welken een D E
OOFT, een CATS, een
GROOT, een
U GENS,
hoewel geene godgeleerden van beroep , echter diep doorvokken waren, en die de besten bezielde . Deze geese
leerde hun, hunne groote begaafdheden op de beste
wijze opwekken, en gretig aangrijpen al wat waar, goed
en fchoon , uit de natuur der menfchen en zaken afge ,
leid, op de rede gegrond was . Deze geest gaf de uitnemendfte wijziging aan hunne wetenfchappelijke verlichting en zedelijke befchaving. - Dit is bet derda
ftuk, waarbij ik ten flotte wilde ftilftaan .
111 . eeft een Romeinsch fchrijver, die bet licht
der natuur , in zooverre dat voor hem , zonder kennis
der Goddeliike openbaring, to bereiken was, op de voortreffelijkfle wijze nafpoorde en gebruikte, heeft c t C ER o, in zijn boek over de Pligten, to regt gezegd, dat
er geen gedeelte , geen oogenblik van ons leven van
pligtbetrachting is ontflagen, hetzij men in bet openbaar of in bet bijzonder, in bet huisfelijke ]even of voor
bet oog der wereld eenige zaak onderneemt , zoo wet
wanneer gij met uzelven lets to behandelen hebt, als wanneer gii met een' ander handelt, zoodat uit de betrachting van onzen pligt al onze eer, uit deszelfs verwaarlooziug al onze fchande ontfpruit ; met hoe veel meer
regt
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regt kunnen wij, die door den geese des Christendoms
voorgelicht worden , verzekeren, dat de godsdienstleer
overal en altoos invloed op ons behoort to hebben, en
er geen oogenblik van ons leven is , waarop wij van geltoorzaamheid aan dezelve zouden ontflagen zijn ! Geen
fchrijver dan ook, geen geleerde, geen redenaar onder
ons, hij zij dan dus genaamd geestelijke of wereldlijke ,
llij fchrijve of fpreke om to vermaken of to ftichten, die
doze leer niet als zijne hoogll:e wet zoude moeten eerbiedigen, en bij het opwekken en belteden ziiner begaafdheden ten rigtfnoer moeten nemen . En behoef ilc
cener Christelijke vergaderinge aan to wijzen , well: eene
beerlijke rigting do opvolging van dozen onverrnijdelijken hoofdpligt aan onze letteroefeningen en geestvruchten
geeft 2
Vanhier dan ook, dat onze vaderlandfche vernuften
des to verbazender en heilzamer voortbrengfelen van
tivetenfchap, kunst en fmaak hebben daargefteld, naarmate zij, bij uitftekender vermogens en uitgebreider kennis van oude en nieuwe letteren, dieper inzien bezaten in de gewijde fchriften, meer geoefendheid in de
hemelfche leer van den godsdienst in al haren omvans,
en meer hebbeliikheid om deze leer eenen onbelemmerden invloed to laten uitoefenen op hunnen geheelen
geest . Door den invloed dier hemelfche leer verwierf
nunne ftaatkunde en regtsgeleerdheid dat edel, oprcgt
en eerlijk aanzien, 't welk gezuiverde kennis van het
refit der natuur, en bet geloof aan het verband tusfchen Christelijke zeden en waar volksgeluk, daaraan
geven moest. Door den invloed dier hemelfche leer
narnen zij in hunne zedekunde gretig over, al wat waars ,
ichoons en voortreffelijks door hen, die deze leer nice
kenden, gedacht was ; maar fchiftten het kaf van het
koorn, het goede van bet kwade,, en voltooiden hetgene zij onvolkonien hadden moeten laten . Deze leer beperkte hunne navorfchingszucht, die bij fommigen to
verre ging, binnen de palen, door onze menfcheliike
natnur genet . Deze leer deed zoo menig voortrclfeliik
gQ
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gefchrift dien zachtaardigen geest van eendragtsliefde
en vrede ademen , die alleen in de fchool van j E z u s
wordt verkregen . Zij deed de hevigfte flormen van
menfchelijke driften bedaren, en allengskens bet Christen-yolk, dat, vaneengefcheurd, verfcheidenen weg
nfloeg, in eene Maatfchappij als deze, elkander vreedzaam ontmoeten .
Deze en foortgelijke waren de vruchten, welke nit
den diepflen eerbied voor de gewijde fchriften, de vlijtigfte beoefening en grondigfte kennis derzelve voortiproten bij ollze beroemdfte wijzen, die onze vaderlandiche letterkunde vormden , handhaafden of verrijkter
Zoo vruchtbaar was hun letterarbeid voor de maatfcllappi , door den weldadigften invloed van den geest der
gewijde fchciften op hun veritand en hart, op hunne
wetenfchappelijke verlichting en zedelijke befchaving .
Welk ten voortreffeliik zamenftel van echt Chrisreliike zedeleer zoude men uit onze oudere en nieuwere
dichters kunnen biieenzameleu, indien men, op bet
voetfpoor van Onzell S E c E N B E r h, die dat zoo gelukkig , voornamelijk met C A T s , beproefd heeft, het
uitgelezenfte wilde uitkiezen en in orde rangfchikken!
Gij zoudt, van eenell
OOF T,VONDEL, U GENS
af, tot op eellen N EUWLAND, TE T , B LDERb
,
E L m E R S, TOLL E N S en zoo vele andere
lichten onzer ecuwe toe, de treffendlte bijdragen zien
leveren tot de levendige voorftelling van de verlichtfle
deugd, in al hare beminnelijkheid, in de fijnfle trekken
afgemaald, en op verichillende tooneelen des menfchelijkell ]evens , met al den rijkdom en kracht van Met
dichterlijk vernuft, handelende ingevoerd .
k ben to
zeer verlegen met den ovcrvloed, om uit bet menigvuldige hier eene proef to kiezen .
Zoekt gij, eindelijk, de verhevenfle voorbeelden , door
de gewijde fchrijvers zelv' naar bet ]even geteekend,
en, op dit voetfpoor, door eellen
ollandl'chen dichter of dichteres verrukkelijk bezongen ; gij hebt Abraham den 4artsvader van 11 0 O G V t. E T DoYid van
11 ENGE1.W.
M . N0 . 2e
B
Mew
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Mejufvrouw VAN M .E iz y E N , Yob en zoo vele andere
gewi~de zangeli van onzen liedendaaglcllen V o a . L E N 110V EN, Orai nU weer net op to nuemen .
Ziet daar dan, geachte hoordeis! ook den geest der
gewijde fchriften, mildelijk over .vloeijende op onzen v ;.derlandfchen bodes . Ziet dezen geest onze uitfiekendfte letterhelden votzuen, aan hunne letteroefeningen de
heerlijkfte rigting geven , lunne oude en nieuwe kundigheden veredelen, en tot de verhevenil:e en beste eir.den op de voortretfelijkfle wijze dienstbaar waken . Nit
lecla .ts op de behandeling van Goddelijke , maar ook v .-,n
nienfchelijke zakeaa, hij Cene menigte letterkiindigenvan
den eerften rang, waarop ons va ;lerlaud bogen ma- ,
vloeiit dezee geest der lieilige fchriften overal in, zoo
wel wanneer zij de liefde, als wanneer zij het nut der
tegenfpoeden bezingen, zoo wel wanneer zij, met eene
verbevene vlugt, tot den Orion opk1humen, dat work
van Gods vingeren, als wanneer zij bij bun eigen hui :werk zich bepalen . \Vat hebben zij tot refit verliand
en aanwijzing der Goddelijke fclioonieden, in dense
fchriften zelve vervat , al moeijelijken arbeid doorworield en fmaakvolle bijdragen geleverd ! Die geest der
gewijde fchriften mag dan wel, Gode zij dank! geacl-,t
worden, een kenmerkend teeken op onze vaderlandfche letterkunde gedrukt, en haar eerie voortreffelijllheld to hebben bijgez"et, welke to vergeefs in de voortrelYelijkfte en anders onnavolghare gedenkftnkken van .
Griekenland en Rome zoude worden gezocht .
DE T T -AAP VAN DEN o1tENO O.
(Uit A.LEXANDEL VON

UMS0LDT .)

De kleinfte en aardigfte Tits's zijn die van Casfiquiare. De kleur der aren is goudgeel ; bun geheel ligchaam wafemt eenen maskusreuk nit . i unne gelaatstrekken zijn als die van Pen kind ; zij hebben dezelfde
uitdrukking van onfchuld en fchali.sch lagchcn, en denzalf-
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zelfden plotfelingen overgang van vreugde tot droefheid . De ndiaven verzekeren, dat dit dier weent, als
ten mensch, wanneer het verdriet gevoelt ; en deze
opmerking is volkomen waar . Zoodra die aap vrecs of
kommer to kennen geeft, dan komen hem de tranen in
de oogen . De Ttti is in cene gedurige onrust, waar
zijne bewegingen zijn even vlug als bevallig ; men ziet
hem nooit vertoornd of mismoedig, maar al-tijd fpelend,
fpringend, of met bet vangen van infekten bezig, van
welke hij de fpini boven alien plantenvoedfel verkiest .
ij heeft de zonderlinge gewoonte, om de lieden, welke preken, naar den mond to zien ; en kan hij zich of
hunne fc-houders plaatfen, dan zoekt hij tong of tandeit
met zijne vingers aan to raken . Voor reizigers , welke infekten v-erztmelen , is hij bijzonder gevaariijk . Men
moge de verzamelde inf'ekten nog zoo zorgvuldig bewaren, de Titi heeft dezelven weldra ontdekt , en nadat
hij ze, zonder zich to lzwetfen, van de fpelden heeft
losgemaakt, waaraan zij wares vastgehecht, nuttigt hij
dezelven regt fmakelijk . De fcherpzinnigheid van dew
kleine apen gaat zoo verre, dat een van dezelven,
wvelke wij mede naar San Thomas de la raueva Guayana
namen , uit de platen , welke c u v E R's handboek der
natuurlijke gei'chiedenis verzellen, naauwkeurig die onderfcheidde, welke infekten voorflellen .
loewel de
platen ongekleurd en zwart waren, flak de Titi toch
altijd zijne kleine hand uit, zoo dikwerf wij hero eerie
derzelven voorhielden, in de hoop, om eenen fprinkhaan, eene wesp of cen waterjuffertje to kunnen krij .
gen ; terwiji hij bij het aanfchouwen der overige platen,
welkc afbeeldingen van zoogdieren, vogels enz . voor .
ftelden, gehe .el onverfchillig bleef. Aan eene luchtfireek gewoon, welke, bij dikwiils betrokken hemel,
vochtiger en minder heet is dan de kustlanden, verliest
de Titi zijne vrolijkheid, wanneer hij, nit de bosfchen
van den Orenolo, naar Guayana of Cumana words
overgebragt, en zelden leeft hij bier langer dan een
paar maanden,
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edurende Oils verblijf in bet klooster der apucijnen
van Calipe, waren wij eenige males` tegenwoordig bij
bet onderwijs in den godsdienst, hetwelk de monniken
des morgens vroeg in de kerk aan de ndianen geven .
et is cene, ten mintle, zeer gewaagde onderneming,
om nieuwbekeerden in kerkelijke leerilellingen to willen
onderwijzen, wanneer zii vooral de Spaanfche taal Dog
zoo onvolmaakt verflaan . De monniken, daarentegen,
zijn met de taal der Chaymas- ndianen biikans geheel
onbekend ; en de gelijkluidendheid der klanken brengt
de arme menfchen dikwijls zoodanig in verwarring, dat
de zeldzaamfte begrippen bij hen moeten ontilaan . 1k
zal flechts edn voorbeeld hiervan bijbrengen . Wij hoorden eens , hoe de zendeling vergeeffche moeite deed,
om to bewijzen , dat infierno , de hel , en invierno , de
winter, geheel verfchillende zaken, en elkander zoo
ongelijk waren als warmte en koude . De Chaymas,
welke geenen anderen winter kenncn dan den regentijd,
verbeeldden zich, dat de liel der lvitte menfehen cene
plaats moest zijn, alwaar de ondeugenden aan gedurige
regenvlagen waren blootgefteld . oe ongeduldig de zcndeling ook wierd, hij was Diet in ilaat, om den eerflen,door de overeenkomst van twee medeklinkers veroorzaakten, indruk weg to nemen, of oin bij zijne
nieuwhekeerden de begrippen van regen en hel, van
invierno en infierno, of to zcnderen .
STAAL VAN
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bet jaar S 17, er nog lieden gevonden worden, welke
niet blozen bij bet bezigen van middeleeuwfche middelen , om op bet bijgeloof der volken die beer!'chappij weder to verkrijgen, welke door alle verftandige derkers
voor eenen gruwel verklaar .i is ? Terwijl eene christelijke verlichting en verdraagzaamlleid alom haren heilzamen invloed ten toon fpreidt ; terwijl opgeklaarde herders van allerici kudden alom her onkruid van domheid
en bijgeloof trachten uit to roei,'en, ziet men in eenen
hock van Fraukrijk eene domme i'arizefche priesterlist nog met verlichting en befchaving fpotten, en
eene bedriegerij verzinnen , welke verdiende acht eeuwen and to zijn .
Te Bordeaux, bij de weduwe C A V A z z A , rue des
lois , No . 13, in bet jaar 181 (!) is een lukje gedrukt,
even done als befpottelijk, hetwelk met kracht en geweld en in getale onder de inwoners van fl_eden en dorpen verfpreid words . Wij deelen hetzelve bier mede,
in eene getrouwe woordelijke vertaling, als een befchamend gedenl.fluk der domme huichelarij van zulke volksverleiders, welke hunnen Band, tot fmart . der ware en
verlichte l.eeraars van den christelijken godsdienst, ontetzelve luidt aldus
eeren .
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eer j r z u s
wonddrbaarlyk gezonden door onzen
lzreven
met
zone
eigene
hand
c u R S T U s, en gef
is gevonden op drip uren
in gouden letteren .
offiands van St . Morale in Languedoc, ,net bet
teeken van het kruis ; hj werd uitgelegd dcor een
weeskind van zeven jaren, hetwelk nooit to voren
gef roken had.
k beveel u, dat gij den heiligen dag vats zondag door
godsdienftige werken heiligt ; zoo gij bieraan niet voldoer ,
3

o
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doet , kunt gij niet beletten , door mij verdoernd to worden : want ik heb u zes dagen der week tot den arbeid
gegeven, en den zevenden om uit to rusten, om den
godsdienst van fees ten en zondagen bij to wonen , en
om de armen to onderileunen .
ndien gij dit bevel opvolgt, dan zullen uwe velden en huizen met zegeni-nven vervuld worden .
ndien gij bet tegendeel doet,
dan zult gij door mij vervloekt worden ; gij zult pest ,
hongersnood en groote benaauwdheid des harten hebben,. ten blijke van mijnen toorn . Gij zult vijf vrijdagen vasten ; vijf Onze Pader's en vijf [Fees gegroet Maria's bidden, ter herinnering aan mijn lijden, en aan
datgene, wat ik, voor uwe zaligheid, op den boom
des kruifes geleden heb . Gij zult dezen brief bij u dragen to mijner eere, en affchriften daarvan geven aan alle diegenen, welke u daarom zullen vragen . Alle die.
genen, welke eenigen twijfel voeden aan, of de waarl eid ontkennen van dezen brief, gefchreven door mijne
eigene hand en uitgefproken door mijnen eigenen mond,
zullen van mij vervloekt worden ; en alle diegenen,
welke denzelveu in hun huis verborgen houden, zonder hem aan iemand to openbaren, zullen van mij vervloekt, en op den dag des oordeels befchaamd gemaakt
en verftooten worden ; maar wanneer zij denzelven beLend maken , en affchriften daarvan geven aan alle diegenen, welke daarom vragen, clan zullen zij door mij
gezegend worden . Al hadden zij ook zoo vele zonden
begaan, a1s er flerren aan den hemel zijn, zij zullen
bun vergeven worden, wanneer zij berouw hebben,
zulk eenen goeden God beleedigd to hebben, en wanneer zij dezelven aan eenen gewijden priester biechten .
lt'elgelukzalig zijn diegenen, welke affchriften van dezen brief maken, en dezelven, met groote vroomheid,
bij zich of in hunne huizen bewaren ; nooit zal een
booze geest, noch de blikiem,noch brand, noch pest,
noch cc ,,-jig ;nder onheil hen treffen .
n doze lieden , welke op zulk eene belagchelijke
wij-
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vijze teen dp~ menfchelijke rede zamertzwere , vindtn
nab deelnemers , welke More iniddelen goedkeurea en
llelpen bevorderen!
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(Yervol, en flat vran Ll. 30.)
Ti er tweede gedeelte, 'c welk w%j ons ten betooge hidden
voorgelield, is de meerdere kracht van uitdrukkiug, welke de
Overijsfellche boveu dell ollandfchen tongval bezit ; dat is,
dat de Overijsfelfche tongval meerdere gefchiktheid beeft,
om bet bedoelde voorwerp eigenaardig nit to drnr lien, dan
de ollandfche . Deze meerdere gefchiktbeid is gelegen in hex
eigenaardige van zijne eigendommelijke woorden, in bunne
ineenfmelting, en in de verfcheidene klankbppigingen .
Ten opzigte der taal zelve, heeft de Overiisfelfche de verdienfte van onderfcheidene Nederdutfche, eigeraardige •w or,
den to gebruiken, welke df bij de
ollanders nieu bekend
zijn, df in eene verkeerde beteekenis_ gebrnikt warden . Zoo
zal een
ollander zeggen, dat hij naar Zwolle wil rijderr,
terwijl bet dubbelzinnig blijft, of hij zulks to paard, dan in
eenen wagen zal does ; maar de bewoner van den l sfel zal,
eenen wagen bedoelende, zeggen, dat hij naar. Zwolle vaart,
4n, zuiks to paard doende, dot hij naar Zwolle rijdt. Zonder bier vercter eon taalkundig betoog bij to voegen, zal bet
genoeg zijn, aangemerkt to hebben, dat bet eigenaardige der
Overijsfelfche taal nit de ollandfche zelve wordy bewezen,
daar deze de juiste beteekenis in de woorden seer en voerman heeft bewaard .
.Luelrte , (bij R L A A N lucktcr, ficiter) 't welk bij den
ollander een vreemd woord is , heeft nogtans eene zeer regelmatige en eigenaardige beteekenis ; waartegen her woord
lantaarn, dat, alleen door den weifelenden kiem-oon, zijnen
vreemden oorfproug genoegzaam verraadt, in kracht van uitdrukking njet . kan opwegen .
Braes, (z L A A N brays) hetwelk den ollander een onbekeud woord is ea door hem words aang,duid met bet woord
E 4
[clriig ,
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fckuirn, is echter een even regelmatig grondwoord van bruifey, als fohuirn van fchuirnen : bet verfchil, 't well: ieder
Overijsfelfche in de beteekenis van fchoern of broes lent,
brengt de armoede der ollandfche tale ook bier aan den dag ;
bet fcboem fink bet pgi rd van de rugge en 't broes filet bet
year den bek, - men zegc broes op bier, fchoern van 't metddl, fchoern van yolk ; en deze beide verfchiilende beteekenisfen - weet de ollander met geou ander woord dan fchuirn
tit to drukken .
Een llkfle, liekfle ( L A A N lijek • flede) en een delle, zoo
ook bij
L A A N , waarvan bet eerfte een zeer oppervlakkig
likteeken, dock bet tweede eene plants aanduidt, waar de
wond eeu diep likteeken heeft achtergelaten, getuigen van de
juistheid der Overijsfelfche taal .
Meuten, opmeuten ( L A A N moeten, gemoeten) beteekent
iemand tegenhouden en tevens terug doen gaan ; welke beteekenis de ollander door geen enkel woord, maar flechts door
omfchrijving, weet uit to drukken .
Eene menigte dergelijke krachtige, beteekenisvolle woorollandfche tail mist, zoude ik bier kunnen
den, welke de
laten volgen : ik heb er flechts eeu paar willen aanvoeren,
zoo om hunne welluidende en eigenaardige beteekenis te •doen
ollandfche alleenkennen, als om tevens den overmoed der
beerfching ten toon to flellen, daar zij, de Overijsfelfche teal
belagchende, zichzelve als onbedreven in hare eigene moederfprake befpot .
ndien ook al niet bet onderzoek der verfchillende fpreekwoarden buiten let bel'ek van weliuidendheid des tongvals
lag, zoude ik daaruit geen bewijs noch voor noch tegen de
taal zelve hebben willen trekken, daar Overijsfel eene menigte, van den landbouw ontleende, fpreekwoorden bezit, welke den ollander onbekend zijn, terwiji wederkeerig deze er
vele andere aan de zeevaart en den koophandel verfchuldigd
is, welke ons even vreemd fchijnen .
et tweede gedeelte onzes betoogs van de ineerdere gefchiktheid des Overijsfelfchen tongvals, orn eenen volzin uis
to drukken, was dat der ineenfinelting .
et is bekendelijk
ezne der treffendfe fchoonheden onzer moederfprake, van
deeds den klemtoon op bet zakelijk deel des woords to doen
vailen ; zoodat wij , met bet in 't oog bouden van then regal, dadelijk do uitheemfche woorden, immers voor bet meetde-
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dere gedeelte, nan hunnen verkeerden klemtoon, voor on.
wectige kinderen herkennen . Evenzeer als deze klemtoon,
omtrelit de kracht der op zichzelve llaande woorden, in da
Nederduitfche tale eene onbetwistbare fchoonheid is, is hij
dit in de voizinnen der Overijsfelfche uitfpraak . n deze toch
hebben de medeklinkers die bardheid niet, welke ann den
ollandfchen tongval eigeh is ; en hunne gefchiktheid, om
zich, als 't ware, door de ineenfinelting der k!inkers to doen
verzachten of verdringen, brengt eene zoetvloeijeudheid to
weep, welke al de kracht van den zin, en diensvolgens den
klemtoon der rede, op bet zakelijk deel des onderwerps doer
vallen . Een ollander zegt, dit soil ik Wet doen, dit mag ik
suet doen ; en de Overijsfelfche, 't wi kn't doen, 't ma'kn't
doen . De wil, die drijfveder van alle menfchelijke handelin .
gen, kan hij wel flerker in den eerflen perfoon uitgedrukr
worden? Welke kracht is er niet in de zamenvloeijing van
bet niet willen! De Loon van den geheelen volzin valt bier
op veer, in flede waarvan de krachtelooze uitfpraal : van den
ollandfchen congval niets treffends uicdrukt, en de ziel in
eene bedaarde en koele fletnming Wt .
De verfchillende buigingen der klanken, welke de Overijsfelfche
boven den ollandfchen tongval bezit, maken bet laatfle middel
van ons betoog der krachtvolle welluidendheid uit . Vanhet aantal
voorbeelden, welke mij voor den geest zweven, dies ik bier
alleen die voortrefelijke eigenfchap onzer Overijsfelfche uitfpraak, om de verkleinwoorden niet enkel door eenen verkleinenden uitgang aan to duiden, maar ook sevens, in 't zakelijk deel des woords, de d en de heldere o in eu, de a in
d, en de doffe o in u to veranderen, en hierdoor eene zachtheid en welluidendheid to weeg to brengen, welke met her
grootfle regc de bewondering van alle taalkenneren verdient :
zoo zegt men, boom, beumpjen, foot, flentjen, oog, eugjen,
hdr, heurtjen, kdre, keurtjen ; de a in a , flad, flddjen,
fchat , fchdtjen, en de doffe o in eenen verwanten klank met
de u, zoo als flot, flutjen, fpot, fputjen, rot, rutjen . Deze
voortreflelijke eigenfchap der tale is den
ollandfchen tongval geheel onbekend , zoo men er enkele woorden van wil
ititzonderen, waarin men de verwisfeling der heldere o in eu
ontdekt, als vleugels, van vliegan, gevlogen ; teugels, van tijsen, getogen ; beugels, van buigen, gebogen, en eenige andeE 5
ren,
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rear, wa9r-van de ollander zetf de bijzonder welluidende verbuiging niet in twijfel zal durven trekken .
Qffchoon ik, G. T ., mij ook vieijen durve, door c?eze
onze ftellingen , u, ten voordeele der Overijsfelfehe uitfpraart
onzer moedertale, to hebben overgehaald, zoude ik echtee
rcrijne taak flechts gedeeltelijk afgewerkt geacht hebben, zoo
ik niet eene aaneenfchakeling van denkbeelden, in den Over#jsfelfchen tongval, ten toots van my welgeoefend oor brags,
mit u rnetderdaad van den voorraug des Overijsfelfchen bor .
ven den ollandfchen tongval to overtuigeu . 'tk kies, om
een fink to nemen, 't well, atom bekend is, bet begin der
Baraaffche irkadia van n E E m s x E a t, . » Nag natrkvliks had
de rozenvervige merger fond, in 't midden van den zomrner,
to veurfehien ebragc bet eerrie krieken van den nijgeboren
dig ; as de h6pelooze Reinhart (die, beangst met bedrieglike
dreu•rnen en bed6ven in o-nvruehtbre gepeinzen, zien meeste
onruste vund in 't midden van de algemiene ruste) fteeg van
de logge veren, en, k6mende met emit verhaasten tred under
de greune linden van 'c overfchauwdc Veurholt, fleug een erbernielik ooge niv de gefl6tene venflers van de nooit genog
eprezen Rozemond . 1 -let ooge wierd firaks evolgd van een
zucht , en die zucht van disfe woorden : elaas 1 rninnelike,
loch minneloeze fchoonheid, indkn 't waar is, dat meest
altes cart na de p1aatfe daft 't is eteeld, hoe kumpc 't dan,
dit de zeutigheid van dit 6verzeute Veurhoic ouvr onverbiddelik gernoed to mijwaards nooit hef kunnen verzeuten?
oe kan 't wezen , da .t die vrindlike eugjes (rnagtig urn
deur de ftralen van een guniig lunkjen de vervrOzenfle ziele
to doers branden) zollen wezen de kwalik voegende bakens
van emu ftoerseh en onbeweeglik harte? Ouw fehoonheid, zoo
onmidetik in liefde to verwekkcn ; ouw verftand, zoo vernuf=
tig in die to beleiden, en ouw welgemaiikc lichaam, zoo bek.waaru um die to beloonen ; beheurt on die nieet, zonder
fpreken, as in 't oor to luusteren, dit, geliek as ij in de nature eholden hint van dax ze on hef laten warden 't kind
van emu moeder, ij hair alzoo weer fehuldig hint ce wordern
rnoeder van een kind? Ouw lieve lipfes, ouw z,achte bandies, ouw zeute eugjes, en wit er nog truer minneliks an on
evunden words, zinc angen ,.Unheidjes, waarvan 't angenane
veur on zonder genot is, zoo ij die emu ander riot laat gerricteu .
En
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En wilt gij, in plants van de-zen zoeten, eeuen meer deftigen flijl, hoort dm de volgende befchrijving van con zee .
geveclic tusichen D F. ac U T E R en de Engelfahen, genomen
hit hot Sde book van B R A N D T's Leven van D E R U T E R,
en to vinden in de Proeven van Nederduiefche Avelfprekend .
held van den oogleeraar s E c E. N 1 F E . „ Men raakte op
ni`:s an mekanderen en in eels verfchrikkelik. gevecht . De ganfche zee fund in vwalr en vlam, die dear den dikken rook,
geliek blikfemfralen nt een donkre lucht, utbertke . Elk ver.
gung 'c heuren en zien deur de dusterheid van den buskruddamp en dour de donde> 5iigen van zoo vulle duzende fiukken gefchut en 't balderen van zoo groot een menigte van
musketten as er gedurig vuur gaften . Rice verteunde zich de
Schrikkelikheid van rlen oorlog ter ace an alie kauten . De
kogels, bolten, fchroot . en fplinters vtagon, van ;alle ziden,
met eeu iesfelilt gekr :iiik en gekners van ai : war etroffen wierd .
De zee wierd met lichams, deur gieu iene ffoce van dood
ummek6men, bezaid . Sommige molten deur 'c fcherp, anderen deur fplinters, anderen deur 't vnnr, anderen in 't wa .
ter fierven . 't Gekriet en 't gejiimmer der gekwet :flan en flervenden vervulde verfcheiden fchepen, en t}ie moate een harte
van then of harder dan metaai hebben, die 't vergieten van
risteirbloed met dreuge oogeu kola anfchouwen .
Zoo vulle
Dit was her den rlik lot der twie verm35rdtle aeevolken, wet .
Ur deur de banden van ienen godsdienst en van 't n4 uau .
fchop an ion verknocht, en die nou hiire uterfl:e krachten infpanden um mekanderen to vernielen : doch de Nederlanders,
deur den uterfien nood eperst, hebbende gie1 ander middel
urn den flat van 't vilderland veur zien ondergank to bevriden .'
De meerdere verfcheidenheid van do toonen der klinkers in
den Overijsfelfchen, dan in den ollandfchen tongval, maakt
bet ondoenlijk, om, zonder bier en dear de rljmwoorden to
verauderen, eenig ollandsch dichtfluk in Overijsfelfche versmaat over to brengen . Oin a echter ook van de vloeijende
welluidendhcid der Overijsfelfche uitfpraak, zoo in rijmende
als rijmelooze gedichten, metderdaad to overtutgen, lees ik
u, met eene kleel:e verandering om een enkel rijmwoord, een
pear verzen voor van den weergaloozen Lierzang op D E
BUTTER .
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Wie is die ftervling, op wiens fcholders
Een yolk zien' roem vertrouwt? die held,
Die, veur een lange rie van olders,
Zien deugden en triumfen telt?
Die, eer een jaarkring is efl6ten,
Veriende koninklike vl6ten
Tot driemaal met een' wenk bedwinkt,
En , tusfchen vuur en dood bedol'ven,
Den iezren fepter van de golven
An 't fiddrende Albion ontwrinkt?
„

De grootheid baiint hem nije wegen .
De zege licht zien kilen veur .
Wat woedend noodlot hem bejegen',
i brek er met zien donders deur.
De fierheid blikkert op zien wezen,
De moed is ut zien oog to ezen,
Regtveerdigheid beftraalt zien plan.
Een vaderland verhef zien weerde,
En 't onherbergzaamst oord der eerde
Vank op zien name een lofzank an ."
Met volgeude rijmelooze gedicht van den beminnelijken
zanger B E L L A M Y, amn de Lente in 1784, moge, voor 't
laatst, uw oordeelkundig gehoor ten toetfe gebragt worden :
„ Waft hebb' ij, o fchoone Lente!
Wadr hebb' ij zoo Lang' vertoefd?
A11es hef, met ftarende oogen,
Biddende, op ouw komst ewacht!
Woedend fleug de felle Winter
Op ouw veld zien tenten neer,
Even as of hie die velden
Nimmer weer verlaten zol!
Woedend greep zien voest de ftukken
Van het dik, verdubbelde, ies ,
Smeet, met forfche kracht, die ftukken,
Deur der dieken burfte, hen!
veil
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Even as een hengst, wiens woede,
Deur 't geraas des firieds, verhit,
Trappelt, briescht, en, met zien afetn,
Gramfehop en verwoesting blus :
Even zoo flund ook de Winter,
Bleus en fleug den lusfen flroom,
Die, urn zien geweld to ontwieken,
Deur der dieken burfle drungi -Lieve Lente, die verwoesting
ef nog nooit ouw ooge ezien
Duzend dieren, duzend menfchen
Weurden, deur den flroom, vertrapt!
Zoo vertrapt een vlugtend 1eger,
Deur een grooter magt ejaigd,
Dikwils nog een' flerker' vijand,
Dien het, in zien vlugt, ontmeut!
Strenge Winter! heurde ouw gratnfchop
Dan 't geleui der runders niet?
fleurde ij dan de duzend flemmen
Der onneuzle kinders niet? Lieve Lente, waar vertoefde,
Wair verbleve ij toch zoo long'?
Met cen enkel lichjen hadde ij
's Winters grimmigheid verzacht
Deed on ook zien woede beven?
Sehreumde ij ouwen teedren voet
Op een aklig land to zetten,
Deur den bangen flroom vertrapt?
Maar ij komt! - de norfche Winter
Rukt zien Lenten ut den grondi
Trekt, met aarzelende fchreden,
Grommend, van ouw velden off
Nou
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Nou zet ii ouw lieve voeten
Op een' zacht begraasden grond!
Op ouw wenken gaan de ilroomen,
Vrdddza'1m, van het land terugg'!
Ut de fpeuren, waar de Winter
Straks zien voeten had ezet,
Stdken non de lieve bloemen,
Laclrende,
ar kruuntjes op!
GA niet vlugtig, lieve Lente!
Toef, op dit gelukkig veld!
Wij vergeten, an ouw zide,
's Winters dolle grimmighetd!
Lieve Lente, zoo de Winter
Weer zoo h&vig bij ons woedt :
om dan febielik, lieve Lente,
Edr hi ons geheel vernielt!''

1k heb to veel vertrouwen op u .w geoefend gehoor, G .
.,
dan dat ik verder misbruik van uwe aandacht zoude maT
ken, met andere voorbeelden, ter Raving van de meerdere
welluidendheid van den Overijsfelfchen dan van den
ollandfchen tongval, aan to halen . Een meer uitgebreid hetoog
hiervan, en vooral van het taalkundig verlchil der beide gewesten, ligt buiten de grenzen dezer voorlezing . Moge ik
flechts, door deze losfe aanmerkingen, uwe liefde voor den
welluidenden, ,krachtigen Overijsfelfchen, den oorfpronkelijken tongval onzer fchoone moederfprake, hebben opgewekt,
ik zal cene zoete voldoening fmaken .
DE SLAAF VAN ALG

ERS .

(Vervolg en flot van bl. q.5 .)

Eindelijk, toel de middag reeds langvoorbij was, zagen wij
in de verte eene rij heuvels, welker donkere kleur ons deed
vermoeden, (hit zij met gras begroeid waren, en op welker
toppen wij boomen zagen . Zoodra onze geleiders dit opiuerkten, fnelde een derzelven met eeu' kameel vooruit , om
on-
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en,te komst to melden . De overige optogt trok langzamer
mar de reuvels, waarop wij, toen wij nader kwamen, eenige gebouwen ontdekten. Wij kwamen aau ; eett grasplein,
met paimboomen omgroeid en van gene heldere beek omf1roomd, ontving ons .
ier legden wij ons neder, om onzez
dorst to lesfchen, toen ceuige bewoners dier plants met onten vooruit getogen geleider terugkwamen, en oars nieuwsgierig befchouwden . Zij fpraken over ons, die als lijken
under de boomen lagen . Ooze geleiders verliecen ons, en
gingen in do huizen ; want zij wisten mnar at to wel, dat .wij'
nict konden ontvlugte.u. Mijn groot(te angst was, dat wij
bier verkocht, en dan, als lijfeigcnen, m sfchien nog vender
zouden gefleept worden . Len nut ltaddeu wij uitgerust, toes
ecn groot en a-,naienhjk man, in fijn katoen gekleed, ous nadierde . Onze geleider en alle andere bewoners, die ons op;etteiid aan-fchouwden, traden eerbiedig terug. Wij anoesten
op(laan ; de ketenen werden ons afgenomen, en wij everden
~cu voor een -an dezen man voorgelleld . Over elk van ons
fprak hij met onzen geleider. Ook ik werd hens voorge(teld ;
thij bezag mij naauwkeurig, fprak mij aan, maar ik verflond
Letn niet . Toen gaf hij ons nan de bewoners der getrotrwen
over., ecltter zoo, dat wij mar met zes of zeven bij elkander bleven . Wij moesten hen in die gebouwen volgen, alwear men ons een' maaltijd van dadels en andere vruchteta
eanwees. Zoo verroonde men ons ook onze legerflede, welke uit gedroogde bladeren en kruiden bellotxl .
alf oumagtig vielen wij neder ; ik behoefde maar cenige minuten, om
in due verkwi)kkende koelte in cc fluinmeren . Eerst in den
helderen morgen onrwaakte ik weder ; inijne makkers fliepenn
srog ; ik gevoelde mij verllerkt, en zoude op de laatst vervlogcne dagen, als op eenen verfehrikkelijken droom, tcrug ;e,
aien hebben, hadde mij niet alles to veel aan de wezenlijkheid herinnerd . Thans had ik tijd, om mijn verblijf geheet to
overzien . Dric zijden van slit gehucht waren met gebouweu,
de vierde met een' zeer hoogen tnttur omgeven . Niemand
fcheen op ons to letten ; ik hoorde niets, dan een gerammel
in bet naburig vertrek, alsof iemand van eene keten ontdean
werd . Na eens hoorde ik ook eenen flag, en daarop earn gekerm en gejammer .
Omllreelts den middag werd de dour van bet regen cans
overftaand gebouw geopend, waaxuit eenige 111ovren traden .
De
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De een droeg een aautal boeijen , de ander eene mand met
kleederen, enz . Zij naderden ons met eene onverfchilligheid,
als hadden zij vee to behandelen . Zonder een woord to
f reken, geleidden zij ons in bet bad ; wij moesten ons van
tof en zweet reinigen ; toen gaf men ons eene igtere kleeding, en zolen om onder de voeten to binden ; daarna werden
wij met eene ligte keten nan harden en voeten geboeid .
Zoodra dit gedaan was, moesten wij hen near een veld volgen, wear reeds meerdeeen arbeidden, en wear ook wij werktuigen en arbeid ontvingen .
k zag un, helaas! wet ik was :
ik was een dier ongeiukkige werkflaven, van welken de eigenears der landgoederen in deze fireken eenige honderden hebben, en welker lot M U L E Y , in zijne vroegere gefprekken ,
niet verfchrikkelijk genoeg fcbilderen kon . Op den weg bierhenen bad deze be(temming akelig voor mijne ziel gezweefd ;
onwillekeurig traden alle die afzigtelijke beelden, die vreesfelijke v ,°rhalen voor mijne verbeelding . Thans was alles vervuld . Dat ik voor dit oogenblik lang gevreesd had, zal men
wel gelooven ; echter moet ik openhartig belijden, dat de
verhalen van M U L E Y overdreven waren, en dat ilt den toefland dezer flaven zoo hard niet vond, els mijne vrees die
gefchilderd had . De infpenning bij den arbeid ging nooit de
krachten to boven ; de arbeiders waren eenige honderden in
getal ; gedurende den arbeid lagen de opzieners in de fchaduw, en flechts in de koelte van den avond bezagen zij,
wat gedaan was . De hitte, we! is wear, was vetlehrikkeijk ; maar de verfchroeijende middaguren bragten wij in de
fchaduw en in de holen door, welken wij in de naburige rotfen vonden . Des morgens alleen waren wij onder geftrenger
toezigt . Wil moesten footen graven, ter bewatering der velden ; •w ij moesten geheele flreken ontvingen en beplanten, de
velden van onkruid zuiveren, en de vruchten inzamelen ; terwijl cen ander gedeelte in de fteengroeven erbeidde, waarvan er verfcheidene in de rotfige bergen waren . Dat doze
arbeid zwaar was, en ons dikwijls moeijelijk viel, lent zich
begrijpen ; ondragelijk echter was hij nooit, en in de handelwijze der opzieners jegens de aven was altijd eene eanmerkelijke hoeveelheid van nrenfchenliefde blijkbaar.
Maar eene zeak ontbralt mij ; een vriend, nan welken ik
mij konde mededeelen . De 4frikrtanfcbe jongeling, met welken ik de moeijelijke reis hierhenen gedaan, en door we(ken
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j was
ken ik mij aangetrokken gevoelde, was niet meer .
in de zandwoestijn gebleven ; en de aven, die ik nu r ood.
om mij zag, walgden mij door hun gelaat en gedrag . Maar
ook aan deze treurige eenzaamheid moest ik mij gewennen .
k droeg thans mijn lijden geduldiger. De gedachte aan SAn E L L A, aan mijne zuster, en nan mijne vroegere jaren, werkte niet meer zoo wanhopig op mij, als in de eerfle dagen ;
de wilde fmart ging tot ftillen weemoed over . Mijne diepe,
bedaarde droefheid ontlastte zich in tranen ; en vele nachten
heb ik met weenen doorgebragt, terwijl mijne makkers naast
k werd nu onverfchillig omtrent miju leven ; ik
mij fliepen .
wenschte den dood ; hij zoude mij weikom geweest zijn ;
naar -- zelfmoordenaar wilde ik niec worden .
ik ga met mijne gefchiedenis voort . - Wij flaveu waren
onder opzieners verdeeld, waarvan er elk twintig onder zich
had, dezelven tot den arbeid geleidde, en dezelven nooit, of
maar zeldzaam, met de aven eener andere afdeeling liet zamenkomen .
Onze afdeeling lag eens des middags in de fchaduw der dadelboomen, toen een flaaf eener andere afdeeling met ongemeenen fpoed naar onzen opziener liep, en hem met overho-iasting lets zeide . Wij moesten opflaan, onze fpaden nemen en achter eene rots gaen, waar eenige flaven bedolven
lagen, en zich niet konden helpen .
k fprong annftonds naar
den eerflen, die mijne hulp fcheen to behoeven . et was de
opziener dezer afdeeling, hetwelk ik to voren niet wist .
ij
was onmagtig, toen ik hem van order het puin en den last
der kleine fleenen, die op hem lagen, to voorfchijn trok .
oe aangenaam werd lk verrast, toen hij, weder tot zichzelven komende, een angtlig : oh, mon Dieu! liet hoorenl k
ram hem op mijne fchouders, en droeg hem naar de beek,
waar wij gerust hadden ; bier reinigde ik hem, en bragt hem
weder geheel cot befef. Mijtie eerf'e vraag was : of hij een
ij verhaalde mij : hoe hij met B U o N AFranschman was?
r A x T E naar Egypte gegaan, aldaar van de Beduiren opgevangen, en naar 4 iers overgebragt was . Door een kort ver .
haal mijner gefchiedenis maakte ik hem met mijnen toefland
bekend . Met den hartelijkflen dan' : verliet hij mij .
Verfcheidene dagen verliepen ; ik betreurde reeds, dat de
vreugd, eenen landsman to vinden, en de hoop, die ik daarop bouwde, zoo weinig invloeds op miju lot hadden, toe',
up
F
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op zekeren morgen, wanneer wij asn den arbeid zouden
gaa :n, mijn opziener mij terughield . Terwij ik hierover_ na,
dacbt., kwam een flaaf, die mij de boeijen afnam, mij _naar
een bad geleidde, fijaure, berere kleederen gaf, en met mij
ier vond ik den man . die
naar bet groote gebotiw ging .
once
komsr
in.
deze
ftreken
zoo naauwkeurig bezien
ens : bij
; mast hem florid A R N A U D - dit was de naam des door
bad
mij geredden opzieners .
i i viel in mijne armen, en verkon .
digde mij , dat bet utlr mijner vrijheid weldra N an zoude,
en dat ik vooreerst, als opziener over den tuin, eene zeer
gemakkelijke levenswijze had .
Reeds deze overgang vervulde mij met de levendigfle vreugde .
Zeer gaarne aanvaardde ik mijnnieuw beroep, waarin mijne kundigheden mij behulpzaam waren , en waarin ik mijnen nieuwen vriend
ouderwees . iet was thans lente . Deu- langenregentijd had ik gebezigd, om verfcheidene ontwerpen van lumen en cuingebouwen
to teekenen, die A R N A U D den hoofdbefluurder voorlegde en
verklaarde . Zij behaagden hem alien ; hij kon den did naau`velijks afwaehten, dat de arbeid begon ; de flaven tot den
arbeid waren reeds befleld , de planten en hoo :nen reeds nit .
gezochc, toen op zekeren dag vier Turkfc,ie ruiters aankwak verwaclhtte eene nieuwe bezending van flaven, en
men .
hoopte reeds, onder hen memgen landsman to vinden , wiens
lot-ik zoude kunnen verzachteu ; maar ii, had gedwaald . De
ruiters kwameta a1leen, en ik had opp;emerict, dat hunne
komst zelfs den hoofdbeftuurder verraste .
k vroeg A t;4l,iers een oproer was ge .
N A U D , en vernam nu , dat in
weest . De Dey was argezet en onthoofd ; B R A
M was
door de regering to onflantinopel van al zijne bezittingen heroofd ; zijne goederen waren aan eenen anderen gun[leling ge_
geven, en hij was, als gevangen, naar onflantinopel gebragt .
Onze nieuwe gebieder zoude binnen weinige weken zelf hier
komen, de bezittingen, waartoe oojt de flaven behoorden,
overnemen, en bet aau ons opzieners, die als vrie Turken
befchouwd werden, overlacen, of wij in zijreu dieust wildest
blijven .
Openhartig gefproken, in langen tijd had mij geene tijding
zoo zeer getroflen , als die van B R A 1-1 1 M ° S droevig lot . ii
had mij hard behandeld, dit is waar ; moor onaan ezien deze
hardheid moest ik hem hoogacliten, en zelfs op den moeijelijken weg naar utijue flavernij 1-wan gees vloek tegen heal
over
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over mijne lippen .

oe veel vrijer moest dit gevoel thans
werken , daar nijn lot een' zoo gunfligen keer genomen had!
Nu dacht ik alleen daaraan, hoe liefderijk ilijn weldoener mij
behandeld had ; en de herinnering aan deze goedheid vaagde
fchier elken fomberen trek uit het rafereel mijns levens, verdrong de herinnering aan elk droevig uur .
k zag mijnen
weldoener thails ongelukkig, - hem, wiens geluk eertijds
geene paler kende : 1k dacht aan S A B E L L A ; mijne liefde
tot haar was in de laatlle gelukkige oogenblikken weder tot
hare voile kracht anngegroeid, naar mate de hoop weder opkwam, misfchien hear wedcr to kunnen zien . Eene ongerustheid, die ik nog noolt gevoelde, vermeesterde mij . Gaarne hadde ik mijn leven en mijne vrijheid gewaagd, om S AB EL L A en mijnen weldoener to redden.
Met heete traneu
beweende ik bun lot .
A R N A U n zag mine ongerustheid ; hem konde mijn ver .
driet niet ontgnan . 1k moest hem de oorzaah ontdekken . ij
lachte .
,, Reis den near Algiers," zeide hij ; „ wie zal it
zulks-beletren? Over eenige weken ga ik ook daarhenen . Mijll
plan is gemaakt ." - „ Uw plan reeds gevormd?" -- ,, a ;
i :c heb alles reeds met den hoofdbefluurdet afgefproken ." -„ Gij gnat den? en ik?" . . .
n plants van autwoord, nam hij mij bij de hand, en brngt
mij bij den hoofdbeftuurder.
ij fprak veel met hem, waarvan ik niets verflond . Deze man werd b-ij elk woord vriendelijker ; ging den near een kastje, en gef mij, met eenen
goedaardigen lack, een befchreven en verzegeld parkemenr .
k begreep de wearde van d t gefehenk niet ; ik bad A RN A U D
om opheldering, die hij mij gaarne gaf .
k kuste de
hand van dozen edelen min : want ik was vrij -- ik konde, wanneer ik wilde, near Algiers gaan
en daar beyond
ZiCh

SABELLA!

Mijn plan was aanflonds gevormd . Reeds den volgenden
dig wilde ik afreizen, en ik verzocht A R N A U D mij to verzellen . „ Zoude ik thans die reis door de woestijn doen?"
zeide hij lagehende . „ Binnen weinige dagen komt de nieuwe bezitter, en met deszelfs wagens en kameelen reizen wij
gemakkelijker en veiliger, dan to voet en alleen.
k kom
toch vroeg genoeg in mijn vaderland, en hetgeen ik Char to
%'inden heb, ontgaat mij niet ." .- „
oe dat?" --„ a,
vrientl!
F a
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vriend ! waarom zoude ik zulks ontkennen? arm verliet ik
mijn vaderland, en even zoo arm Leer ik cerug ."
oe verheugd was ik thaus, dat ik de fieraden van S AB E L L A nog had! k gaf A R N A U D de hand . „ Zoo gij geene andere bekommering hebt," zeide ik lagchende, „ dan
kunt gij weldra gelukkig zijn . Laat die zorg aan mij over ;
want ik kin in Algiers zoo veel gelds krijgen, en u zoo veel
geven , dat die zorgen zich wel zullen verwijderen . Zie bier !"
vervolgde ilt, hem die kostbaarheden vertoonende, en de .
zelve met hem deelende.
„ emel !" zeide hij , „ reeds meer dan to veel ! Gode zij
dank, nu treed ik nijneu verwanten, en misfchien wel zelfs
nijneu ouderen , niet als bedelaar, maar als een welgezeten
man onder de oogen . " ARNAUD was opgetogen van blijdfchap ; hij weende vreugdetranen, en in bet gevoel van zijn
geluk bood hij zich tot alle mogelijke dienfen aan .
Op verzoek van den hoofdbefluurder, die befloten had bij
den nieuwen eer to blijven, moest ik de weinige dagen,
die mij tot op mijn vertrek nog overig waren , beileden, om
eenige nicuwe partijen to ontwerpen, waarmede hij zich wil.
k deed zulks gaarne, want de goede plan
d e aaubevelen .
verdiende het . Met de grootfie vlijt had ik eene maand lang
gearbeid . Len klein vertrek in een afgelegen gedeelte van bet
groote gebouw was mij aangewezen ; diltwerf zag ik, gedurende eenige dagen, den hoofdbefluurder niet ; even zeldzaam
zag ik A R N A U D, die, wanneer hij kwam , zijner vrolijke
luinl meestal den teugel vierde, en mij daardoor bij mijne
teekeningen en berekeningen dikwijls hinderde . Om deze reden miste ik hem gaarne bij mijnen arbeid, waarbij de tijd
mij maar al to fpoedig verliep .
Eens op eenen vroegen morgen zat ik ook aldus voor mijne teekentafel ; de deur van mijn vertrek flond open, toen
iemand mij van achteren omvatte en mij de oogen digs hield .
k werd knorrig ; in bet denkbeeld, dat bet ARNAUD Ware,
zag ik niet eens om, en gaf hem cene vriendfchappelijke berisping, toen de vreemdeling mij omdraaide, en ik -- in M uL L Y's arnien lag . ARNAUD fond in de opene dour .
Dat ilt thans naauwelijks wist, of een droom dan wel de
wezenlijkheid mij bezig hield, behoef ik niet to melden .
De verrasfing was to groot, to vermeesterend . Geen van ons
beiden kou een woord uitbrengen ; mij althans had de vreugd
de
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de tong verlamd . Naauwelijks konde ik mij zoo veel herfiellen, om MULE Y to vragen : „ s bet dan wear, wat men
zegt, dit met BRA
M gebeurd is?" - „
elaas, ja!"
zei'de MULE Y ; ,, welligt leeft hij niet meer." Ben traan
ontglipte, op deze woorden, aan de oogen van dezen gevoeligen man . - „ En i S A B E L L A ?" vroeg ik angftig, als vreestie ik ook de tijding van haren dood to hooren . - „ $A
13 ELL A leeft met hare zuster en derzelver kinderen in 41gies •s .
ort voor mijn vertrek heb ik haar gefproken ."
uist wilde ik vragen, of hij geene boodichap aan mij had,
toen MULE Y nij een briefje gaf, hetwelk hij nit de wrong
van zijnen culband haalde .
er was i s A B E L LA'S fchrift.
Bevend opende ik hetyeive ; want ik vreesde, dat ook zij
hare liefde voor mij, als een voorwerp van B RA
M'S
toorn, had moeten boeten : maar dic was bet geval niet ; al .
thans in den brief was geen blijk daarvan. Zij hield zich alleen bezig met mij ; mijn ongeiukkig lot had haar verontrust .
Van haar lijden, hoewel dit niet gering kan geweest zijn,
werd niets vermeld .
M U L E Y oncdekte mij de geheele verraderij van then lagen
koopman .
B R A
M had ales door hem vernomen .
ij
kon zulks naauwelijks gelooven, daar hij mij zoo zeer bemind had . Mijne vlugt zoude hij mij nog vergeven hebben ;
maar uooit konde bet zijne diepgekrenkte eerzucht vergeven,
dat de zuster zijner echtgenoote mij wilde volgen . Miju verlies had hem zeer getroffen ; maar ziju ddtns uicgefproken
woord kon hij niet terugnemen . M U L E Y verzekerde mij ,
dat B R A
M , gedurende bet geheele jaar mijner afwezig .
heid, niet eenmaal vrolijk en opgeruimd was geweest . Dit
verhaal perfte mij tranen af.
B R A 111 M rees gedurig meet
in acliting bij mij ; mijn hart gevoelde zich tot hem gecrokken .
De nieu •v e gebieder was aangekomer. . M U L E Y flelde mij
aan denzelven als den man voor, aan welken men alle de
nieuwe nanlagen in deze bezittingen to danken had . Op de
voordeeligfte voorwaarden werd nij bet voorftel gedaan, om
to biijven . M U L E Y moest hem, in mijnen naam, verklaren, dat de heiligfte pligten mij in mijn vaderland terugriepen . Ongaarne gaf de nieuwe bezitter zijne toeflemming tot
mijn vertrek, maar vereerde mij toch nog eene voile beurs .
Den derden dag vercroliken A R N A U D en ik met den wagen .
F g
Nicts
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Niets van mijn affeheid, toen ik M U L E Y VaarwVel zeide f k
verliet hem met een droevig hart, want -- al was hij aok
een Rencgaat - jegens mij had hij nltijd als een eerlijlt en
braaf man, als een waar en deelnemend vriend gehandeld,
Eenige minuten lang hielden wij elkander olnvat, toen hij mij
tot aan den fraaijen wagon verzelde . Geen van ons beiden
kon fpreken ; tranen waren onze woorden . Nooit zal xijut;
herinuering in mijn hart verflaauwen!
Reeds den derdcu avond zagen wij 41giers voor ons lig.
gen . Met welke gewaarwordingen reed ik thans then weg,
welken ik eeu jear to voren in geheel andere omitandigheden
was gegaan! Toen was ik eon ongelukkige flaaf, die, met
ketenen beladen, bet verfchrikkelijkfe lot to gemoet ging ;
thans was ik een vrij man, omgeven van een aantal flaven,
voor welken mijn wenk eeu bevel was . Van den nicuwen
bezitter had ik een fchrift van aanbeveling aan de eerfte anltltenaren in Algiers ontvangen . Voor bet paleis des nieuwen
bezitters ftapte ik af; zijn gefchenk had mij overvloediglijk
in ftaat gefteld, om miju geheel uiterlijk voorkomen to verk nam een paard, en, verzeld van eenigen der
anderen .
voornaamfte huisdienaren, reed ik naar den adi en den odfcha-Basfi . Zij namen de brieven aan, gaven mij gefchenken, en lieten mij met eene bijzondere vriendel .ijkheid weder gaan .
Dat ik mij nu haastte, om S A B ELL A to zien, behoef ik
wel niet to zeggen . De weg naar B a A 111 M's paleis was in
weinige minuten afgelegd .
k fchetfte mij vooraf de tafereelen des wederziens zoo bekoorlijk, als maar mogelijk was,
en, verdiept in dozen zoeten droom, kwam ik voor den ingang. Op de plaats fond eon ferk komrnando van Turkfclu
foldaten ; dit bevreemdde mij . en wel zoo veef to meer, daar
ik in bet paleis zelve eene bij zoudere ongerustheid opmerkte .
Terwiji ik 11 erover nadacht, kwam een nieuwe dieuaar naar
buiten .
k vroeg hem naar de oorzaak, en bad hem angfig
oin berigc van B R A
M's echtgenoote en V
SA ELL4 .
Die man zag mij wancronwend aan .
k herhaalde rilijne vragen, en verzelde dezelven van eenige goudfukker) .
De man nam mij ter zijde. „ k zoude a gaartle btrigt,geven," zeide hij, „ konde ik zulks maar duidelijk doen .
B RA
ill's echtgenoote en hare zuster zijn vertrokken . Zij
ziju ecai zius in verdenking, en-neem den raad eens vriends
aan

VAN ALG ERS .

$7

vraag aan niemand, naar derzelver lot, zoo gij niet
aan
zelf een gevangen wilt zijn, : --- k verfchrikte. ,, Waarhenen
zijn zij vertrokken?" - „ Naar een landgoed, alwaar zij
fehepen verwachten, um met een derzelven naar onflantinopea to knnnen varen ." ij noemde mij het landgoed . et was
juist dat,;eue, tot welks verfranijing ik zoo veel had bijgedragen . Naanwelijks vergunde ik mijzelven zoo veel tijds, om
hero voor zijn berigt to danken, toen ik reeds ijlings naar
de plaats vloog, waar ik S A B E L L A hoopte to vinden .
et was avond, toen ik in Bucfcha aankwam ; bier bleef
ik dien nacht.
Met den vroegen morgen reed ik naar
bet landgoed . Zonder iemEnd to vragen, flapte ik naar bet
geliefi oosde paveljoen van S A B E B L A . Len fchip verliet
juist den oever - eeu flaaf kwam van hetzelve terug - hij
kwam naar bet paveljoen. Zonder op mij to letten, zag jlij
Naar h:et fehip, en droogde zijue tranen af.
k bezag beta
uaauwkeurger, jk herkende hem voor een' der flaven, welken
ik bij mijne werken gebezigd had, een' man, dien ik altijd
had voorgettokken .
k naderde hem ; hij zag mij met groote
oogen aan ; vervolgeus vatte hij mijnc hand, beflproeide dezelve met beete tranen, en kon naauwelijks fpreken .
et zonk mij als een flees op bet hart . „ Welk fehip is
dat?" vroeg . ik angflig. „ Ach, mijn
eer ! " antwoordde
hij , „ daar vaart de echtgenoote van onzen voormaligen meester met hare zuster naar onfla;Yinopel, en met dezelven
mijne ZULAMA!"
Ongelukkiger gevoelde ik mij nooit, dan in dit oogenblik .
Maar de Lezer heeft in die verhaai mijner lotgeval1en reeds to
veel van ongeluk en ellende gehoord, en, zoo ik hoop, met
deeineming, dat ik hem Diet liever, tot flot, in. den kring
van mijn huisgezin zoude voeren, en hem voor zijn zoo dikwijls gekweld mededoogen fchadeloos flellon . F-letgene mij
nog op den dfrikaanfchen bodem bcjegende, voordat ik mijn
vaderland weder begroette, is niets buitengewoons . Daarom
melde ik dan nog alleen, dat bet fehip , hetwel.k S ABEL L A
met hare luster, en derzelver kinderen, naar ott/lantinopel
moest breugen, door een Fransch fregat in de Middellandfcn'e
zee genonxen, en naar Marfille opgebragt werd. Flier vond
ik tnijne e S A B E L L A weder . Gelukkig in haar be-zit, kon ik
ligteiijk ell, doorgeltaan lijden vergeten ; en, terwiijl jk dit fchrijf,
roept aij i'<iij naar den gezelligen naaltijd, waur, buiten hanr,
F 4
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Brie 1 eve kinderen mij wachten . Aldus nadert de herfst mijns
levens, vrolijk en rijk in vruchten, welke mij ook eene lafenis in den winter beloven .
ONGSTE NAR GT VAN DE ZEND NG OP OTA E T& .

(Uit de Minerva, Sept. 1817 .)
Sydney, (Nieuw-

olland) den 8 Augustus, 1816.

Tier alhier aangekomen fchip

Trial, apitein B U R-N E T, brags
bet berigt mede, dat her op bet eind des verflreken jaars,
juist op bet beflisfende oogenblik, op Otaheite is aangekomen .
De ongastvrije bewoners dezes eilands hadden namelijk befloten, P 0 M A R R E en zijne aanhangers , de Buri uta, of her
biddende folk, zoo als 2ij de van den Afgodsdienst tot bet
Christendom bekeerden heeten, to verdelgen . Zij hadden beilocen, deze vredelievende lieden des zondags aan to vallen,
vanneer dezen zich met de pligten van den Godsdiensc bezig
bielden .
un aanval was inderdaad zoo plotfeling, dat de
laatflcn onmiddellijk weken, tot dat de hitte der aanvalle .rs,
door de tegenwoordigheid van geest en de dapperheid eens
onder eerstgemelden wonenden Engelschmans , zulk eenen
hoot bekwam , dat de vervolgers met een aanmerkelijk verlies
op hunne beurt vervolgd werden .
apirein B U R N E T verhaalt, dat, daar de aanval kort bij de zeekust plaats greep,
de Engelsc1iman aan den voorlieven van eene hunner kanen
een' draaibas had geplaatst, welken hij met eene zoo verwonderlijke bekwaamheid deed werken, dat de aauvallers, na
eenige weinige fchoten, in aller ijl de vlugt namen, en meer
dan 40 dooden op her flrand achterlieten . BURNET Eleven .
de vanhier naar de Markiezen -eilanden, en had her genoegen, toen hij vandaar, na verloop van drie lnaanden, naar
Eimeo wederkeerde, to vernemen, dat her vermelde geve-chc
beflisfend was geweest . P O M A R R E, namelijk, had zich van
de volkomene heerfchappij over de cilanden verzekerd, en
(ten geest des opflands zijner onrustige onderdanen gedempr .
Voorheen was her luijgsgebruik, de geflagene parti) in de gebergten to jagen, en zoo velen, als mogelijk was, to dooden . Maar dit wakktre Opperhoofd floeg, ingevolge van eene
voortrefl:'elijke flaatkunde, welke hij ongetwijfeld aan den wijZen
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zen en menschlievenden raad zijuer Christelijke vrienden, de
Zendelingen, verfchuldigdd was, den meer verzoenenden weg
van vergiffenis Pan de oproerlingen in, van wejkeu nu flechts
eene plegtige belofte bij hunnen terugtogt wend afgenomen,
dat zij voortaan zich gerust en vreedzaam zouden gedragen .

D E U G

D.

W at, firenge Catoos ! vindt ge op aarde

Geene enkle deugd van zwakheid vrij ;
Wat durft ge twijflen aan haar waarde,
oe godlijk ook haar luister zij ?
Noemt gij de drijfveer aller daden
Slechts heete drift of vuig belang?
Dan, bij Been bloempje op doornenpaden,
Viel 't vreugdloos leven ons to bang .

om, hart! ontplooi ons alle uw vouwen,
Ontiluit wat nimmer oog ontdekt :
Legt open, zachte en teedre vrouwen!
Gijj man! then vuur tot handlen wekt .
s al bet fchoon, dat wij zien gloren,
Een valfche glans, die ous bedriegt,
Een lichtjen, in een' poel geboren,
Dat flikkert en in damp vervliegt?
s 't vuig belang, dat innig deelen
n elke ramp, in elke fmart ;
Dat troosten, helpen, wonden heelen,
Dat offer van 't menschlievend hart?
Noemt gij bet ijdle praalvertooning,
Wanneer ze ons oog to ontvlieden weet,
Een bob der Godheid in de woning
Der bittere armo6 binfientreedt?
s 't praalzucht , als de vrome zuster
De pestlucht en den dood braveert,
Den zieken koestert en gernster
Den zwakken broeder flerven leert ;
F 5
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Vincent ! als gij grootmoedig 'c leven

Ceheel den dienst der menschheid wijdt,
En geeft, at wat ze omlaag kan geven :
- et hart, dat met den lijder lijdt ?

Of, noemt gij 't, als op voile wangen
De rlf ke blos der lente bloeit ,

Natuur 1 uw teelc , bet zoet verlangen
n 't bloedf, dar gonst door de aadren, gloeir,
Niet groot, dat viammend vuur to dooven,
Dar lrloemke to offren aan de deugd,
En, als een engel van bier boven,
Te troosten met at 't vuur der jeugd?

Of, is het luttel, als gezonken

n Lais arm, daar vastgeklemd,

Retooverd floor de heete lonken,
Met gloende zinnen, hoog gefemd,
Reeds bezig om de vrucht to plukken,

Die bloost en lokc door geur en gioed,
Zich grootseh oft aren arm to rtrkken,
Al zweept de fuse, al kookt bet bloed?
Neen, Catoos! koud als 't ijs der polen,

Die grootheid, die z-ich zely' verwint,
De deu, d, die needrig blijft verFcholen,
Die fleehts her oog der GocTherd vhidt ;
Die deugd, die afhoudt langs de klippen
En flrijk in 't aanzien van den dood,
Wordt niec onthejligd door uw lippenn,
s voor utv koud gevoel to grout!

Gefchiedboek! open mij uw bladen ;

Rijst, fchimnien! oft der eeuwen nacht :
Verruk mij, oogst der fchoonf?ie :',daden!
o Teelt van zedelijke kracht!
Blijft, Cefars! rusten in de graven ;
Der,dwingelnden

aam versa :

'k Veracht hen met hun zwaklce flavenr
'k Roep Codrus, 'k roep Eponina .
k
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k noem uw Nihi sdales, Brittanje!
Uw o wards, parels aan uw kroon ;
Alfons, u eeuwige eer voor Spanje,
U fchittrend fieraad van den troop!
'k Noem u, De Groot en Zeigorsbergen!
Uw genre waardig, fchrandre 1- oofti
a : P duff vczor hen de hulde verger
Van al, wat an de deugd gelooft .
De deugd 1 Zap flechts de mensch haar huichlen,
't Bedrog zich kleen in haar gewaad ;
De veinsaard met haar fbbaduw guichleu,
aar glass de morn zijn van bet kwaad?
itLijn Gotj ! dap zou de distal groeijen
Dear wear Qij zeegnend d'arbeid loont
En zien we hier een roosje ~ioeijcn,
't s, dat zet ,laog op aarde wooia ;,
. VAN LOG
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oeh ik eens, verhanit Lady M O R o A N , in den zomer van S 6,
in de nabijheid der eerwafdigetorensvanhetkasteelLaGrange,
-net deszelfs beroemden eigenaar, den Markies LAFAYETTE,
wandelde, ontwaarde itt eenen man, dire aan de grachten werkte, welke bet geh-eele kasteel omgeven .
ij trof mij door
een 'zollderling, zelfs onderfcheidend voorkomen ; hij was
groof'!°et1 flerk, maar reeds bejaard . Bxj onze aannadering
flelde hij zich in posrtiur, legde 2ijne hand aan zijn lederen
kapje, hetweik zijn grijs hear naanwelijks bedekte, en groette on's op foldatenmanier, hetweik de
eer L A F A Y E T T E
op dezelfde wljze beantwoordde . Nadaf hij zich weder aalt
bet werk had begeven, vraagde ik den Generaal in bet Engelsch : of dit niet een foldant ware van bet leger der Loire?
„ la," alttwoordde hij ; „ hij moet zelfs uitgeinunt hebben,
want hij is lid van bet legloert van eer, zoo als gij aan bet
lint in zijn knoopsgat zien kunt ." Wij wares nog uabij hen ;
hij merkte op , dat de Markies zijn werk bezag, Reek ons aan,
en zelde fier : „ k hoop, gij zijt daarmede tevreden, mijn
Generaal ?"
ja, nlijn erieild," antwoordde L A F A r E T •
TE,
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her words goed ." -- „ Dat verheugt mij," zeide de
foldaat, en ging, met den mood eens goeden fchansgravers,
weder nan zijnen arbeid .
,, Deze brave man," zeide de Generaal in her verder gaan,
„ diende zijn vaderland federt twintig jaren ; hij is met likteekenen overdekt, had aile lagere trappen van den dienst
beklommen, en was op her punt, in her voigende jaar officier to worden . ntusfchen kreeg hij toch her kruis van bet
legioen van eer, en houdt zich daarmede geuoegzaam beloond
voor alles . Even zoo deelden de Romeinen eenige lauwerkranfen nit, en werden daardoor gebieders der narde. Nadat
bij zijn affcheid gekregen had, keerde hij naar her dorp terug, waarin hij geboren was, char, achter dat bosch .
ij
bond mijnen opziener zijne dienilen aan ; deze ontving hem,
en nu arbeidt hij de geheele week door in zijnen ouden rok ;
many des zondags, bij her ter kerke gaan, geniet hij alle
krijgseer, die hem overig bleef, wanneer hij zijne ridderorde
voor zijne medeburgers to pronk draagt ."
T E , „

U S OUDEL

EL

E D DER EC TGEN60TE VAN CROMWELL .

ZABET
C R O M W E L L, huisvronw des Engelfchen
Protectors, onderfcheidde zich door eene overdreveue zuinigh eid . n de geheime gefchiedenis van j A o B D E N , nit bij •
zondere berigten verzameld, welke voor eenigen tijd in Londen uitkwam, komen hiervan eenige voorbeelden voor .
Toen zij to Londen aankwam, zonden de republikeinfche
dweepers haar allerhande eetwaren, als Westfaalfche hammen,
osfentongen, vaatjes brandewijn, Franfche wijnen, alleriei
konfituren enz ., om hare uitgaven in de find to bezuinigeu ;
maar de vrouw des Protectors meende, her ware nog zuiniger, wanneer zij deze gefchenken tot geld maakte, en lien
dezelven, tot den gewonen marktprijs, in bet klein weder
verkoopen .-flare kleeding was zoo eenvoudig, dat dezelve,
zonder overdrijving, met die van een dienstmeisje kon ver .
geleken worden . - Zij bield twee of drie koeijen in St . ames park, en legde eerie melkerij aan in her paleis van lVhitehrrll ; zij zelve maakte de boter, en onder de dames van
bet hof des Protectors word niet anders geiproken dan van
de boter van Mevrouw de Protectores/e . n deze melkerij werkten
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ten verfcheidene jufvrouwen van aauzien . Niet verre van de
melkerij had zij een fpinhuis aangelegd ; bier fponnen en haspelden de dochters du Ministers . Zij wilde ook eens eene
brouwerij aanleggen, daar de Londenfche uanier van brow.
wen haar niet behaagde ; inaar, toen to dezen tijde een drank
in gebruik kwam, morningdew genaamd, hetwelk een zeer
dun en goedkoop bier was, gaf zij aan dit de voorkeur, en
voerde hetzelve ook ten hove in . - Toen de Protector eens
aan tafel een' cicroen vroeg, o1n bij cen kalfsgebraad to gebruiken, nntwoordde Mevrouw C R O M W E L L, de citroeneu
waren to dour, zij kon er geen geven . - Tot avoudeten
lief deze zuinige huisvrouw eijeren en andere kleinigheden
opdisfchen .
Dezelfde C R O M W E L L dus, die moed en kracht genoeg
had, om de plaars eens regtmatigen
onings re bekleeden,
kon niet eens een' fatfoenlijken maaltijd verkrijgen, en flond
onder de plak zijner huisvrouwel
EEN PAAR ANECDOTEN, WEGENS DEN BEROEMDEN LORD
MANSF ELD, VOORZ TTER VAN 'S

ON NGS BAN

N ENGELAND .

Elk weet, dat het voorheen den Rooms ch katholieken in
Engeland, op zware flraffen, verboden was, hunnen Gods .
dienst to oefenen, en dat vooral eenen Priester, die er de
Misfe las, bet uiterfle dreigde . Een Priester, hiervan be.
fchuldigd, werd voor 's
onings bank gebragt, waar velen
tegen hem getuigden . Lord MANSF ELD vroeg den voornaamflen befchuldiger, of hij wet volkomen verzekerd was, dat
de man een Roomsch Priester was, en waarlijk de Mis gelezext
had? - et antwoord was : ja . - Zoo weet gij dan ook wet,
(hernam de Regter) wat eene Mis is? De getuige geraakte in
verwarring, en wist niet to antwoorden . Mijne eeren! (fprak
toen de Regter, zich tot de gezworenen wendende) om de.
zen man fchuldig to verklaren , behoort gij volkomen overtuigd
is zijn, dat hij de Mis gelezen heeft, en moet men u vo1jfrekt bewezen hebben, dat het de Mis was, welke hij las, toes;
deze getuigen hem lets hoorden lezen , dat zij voor de Mis
hielden . Overweegt nu, of gij hieromtrent, in gemeede, gesvoegzaam voldaan zijt. De gezworenen ondervroegen hierop
de
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de getuigen nader, on ondervroegen ook z.ichzelven, omtrent
de plegtigbeden, welke de Mis uitmaken ; en, geen voldoend antwoord gevonden hebbende, verklaarden zij , dat de
befchuldiging niet bewezen , en de aangeklaagde onfchuldig
was .
Op een' anderen tijd, naar bet Engelsch gebruik, de Provinci&n bezoekende, am er refit to fpreken , bragt men eene
nude vrouW voor hem, die van tooverij befbhuldigd werd.
Do bewoners van de plaits waren geweldig tegen haar vooringenomen . De getuigen verklaarden, dat zij haar door de
lucht hadden zien v4iegen, met de beenen boven, hot hoofd
beneden . Lord MANSF ELD hoorde, met veel bedaardheid, do befchuldiging en de getuigen, en, ziende de geestgefleltenis des yolks, hetwelk hlj -niet wilde verbitteren, zcide hii tot de vergadering : „ k tMjfel niet, of deze vrouw
• heeft, met do beenen omhoog en bet hoofd omlaag, door
• do lucht gevlogen, dewijl gji lieden bet gezien hebt, Maar
• zij heeft de core van eene Engelfche to zijn, zoo als gij
• oil ik . Zij kan derhalve iniet geoordoeld warden, dan nail
• do Engelfehe wetten, en niet veroordeeid, dan onldat zij
• die wetten overtreden heeft . Mair nu ken ik er geene,
• die verbiedt , dat men door de incht vliege, of met bet
„ hoofd beneden en do beenen omhoog ga . Elk onzer m5g
„ ongeflraft hetzelfde doer ; en ik zie this geene reden, oni
• de befchuldigde to flraffen . Zij kan naar huis gain, zoo ras
„ bet hair behaagt ." - De ganfche vergadering vond, dat
de Lord gelijk-had, en do oude vrouw ced geen' verderen
overlast .

P

DE EDELE STAATSD ENAAR.

ETER D E G R O O T E hack in den Senaat reeds do Ukafe
onderteekend, waarbij do landeigenaars der om(ireken van Petersburg en Novogorod hunue boeren tot den arbeid aan het
Ladoga-kanaal moesten zenden, hoe zeer deze flreken ook
door den oorlog verwoest en in menfchen verarmd waren .
D 0 L G O 1t U C t was' dien dig afwezig . Den volgendcn dig
legde men hem deze Ukafe ter onderteekening voor . lij weigerde zuiks . „ Dat ware," zeide hij, „ beide firekcn, wetflorren.
• ke reeds zoo veel geleden hebben, in bet vcrderf
„
Daartoe
is bet
Men
moot
dit
den
Czaar
voorflellen
.
•
„ to
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» to nat," zeiden zijne ambtgenooten ; „ de Czaar zelf heeft
• immers reeds onderteekend." n plaats van alien antwoord ,
bet fchrift . Terwiji zij alien Dog
verfcheurde D 0 L G 0 R U C
verbaasd ffonden over zijne floutheid, trad de Czaar binnen .
Bevend verhaalde hem een Minister, wat er gebeurd was .
De Czaar, van t.oorn overweldigd, riep D a L G o R U C
toe :
oe ! weet gij wet , dat dit u bet leven kan kosten?"--„ a,"
•
h.ernam doze bedaard ; „ mar ik weet ook, dat de groove PE„ T E R niet de voetfiappen van A R E L D EN X drukken,
• zijne Eaten Diet ontvolken mag .
ebt gij wet overwogen,
,x hoe arm deze fireken nan menfchen, hoe ougelukkig der„ zelver bewoners zij n? hoe bet daar zelfs aan mepfchen tot
• den noodzakelijkften arbeid van den akkerbouw ontbreekt?
• dat de Zwecdtctte krijgsgevangenen aan het kanaal van La• doga kunnen werken, welke tot nu toe ledig loopen?" Aldus fprak D O L G O R U C
, en met elk woord verhelderde
bet gelaat van den Czaar, met elk woord verdween bet vwit
zijns toorus meer en meer, en eindelijk volgde bij den zoo
koen als trouwhartig gegevenen raid .
De gefchiedenis van Frankrijk heeft een tegenfluk tot de
ftoucheid van DOLGORUC .
ENDR
DE V gaf nan
zijnen Minister SULLY de huwelijksverbitidtenis tusfchen hem
en zijne beminde GABR ELLE, en SULLY verfcheurde dezelve even bedaard en even onbevreesd voor i E N D R t's
toorn .
DE ACTEUR EN DE

De

EZU T .

Tooneelfpeler D A N C 0 U R T fpijsde eens met
Pacer L e RUE, bij eenen
eer R O.U S S E T to
Gedurende den maaltijd herinnerde hem de laatfie,
Parijs.
dat hij onder denzelven gefludeerd had, en eigenlijk, uaar
zijnen familienaamU , CARTON heette, De Geestelijke, dit
hoorende, begon den vernuftigen n A N C o U R T een fermoen
to houden, en zeide hem pnder andere, dat l hij, met een
emet hem verleend had,,wel cenen anverfand, zoo its de
deren and had kunnen kiezen . ,, Eenen anderen (land?"
viel hem de Accent in de rode ; „ hij is nagenoeg de uwe .
ot Eenig onderfeheid, dat ik zie, is, dat itt omediant van
den oning, gij omediant van den Pus zijc."
den

Fraoofche
ezuit,

AtiEC-

96

ANECDOTE VAN ME UL.

ANECDOTE VAN ME UL .

D e, onlangs overledene, groote Componist

M E U L fmeekte eens, in zijne jeugd, den Luitenant der Policie, LEN o R,
die hem veel vriendfchap toedroeg, hem gedurende cen half
jaar in de Bastille to laten gevangen zetten, dewiji hij in
deze tijdruimte gaarne eene Opera wilde gereed maken, en
de vertrooijingen der zamenleving hem to zeer van den arbeid aftrokken . - L E N o R wees deze zeldzame bede van
de hand ; doch ME UL vond den kerkermeester in zijneu
vasten wit .

OMZ GT G OORDEEL .

Den

eere VAN L . werd een bekroond en gedrukt Priisvers
ij zond bet met de woorden
ter beoordeeling voorgelegd .
Wets dan goeds zeggen
terug : Van gekroonde hoofden mag men
AAN M

NE LANDGENOOTEN .
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Wat toch wit die droeve zucht,
Die aan de euge borst ontvlugt?
'Vat toch wit dat wrevlig woelen?
Landgenooten ! welk een fmart
uaagt u aan 't ontflagen hart?
Wat Loch kan die zucht bedoelen?
s bet itugge ondankbaarheid,
Die zich in 't gemoed verfpreidc,
En 't bezoedelt met haar finetten?
s bet losheid, nu de hand
Vrij is van den ilaaffchen band ;
Nu gij leeft naar eigen wetter?
a, 't is wrevel, nu gij ziet,
Dat dit heden u niet biedt,

Wat
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Wat de toekoiflst n deed hopen .
a, 't is losheid, nu 't gemoed
Zich de boei der fmart vergoedr,
Waarin 't jaren heeft gekropen .
Toen des dwinglands geefel floeg,
Toen uw hals zijn fchandjuk droeg
En gij kromdet voor zijn flagen,
Toen liept gij gedwee en flit,
Naar des alverdelgers wil,
unkrende om zijn welbehagen .
Werd er eens cen zucht gehoord,
De angst bad ras die zucht gefmoord
En de vrees hoot mond en lippen .
Welk een fmart u jamren deed,
n het diep gevoel van 't Teed
Mogt Been klagt de borst ontglippen .
Maar nu 't onheil is ontgaan,
Nu ge uw land en volksbetlaan
ebt gered nit 's dwinglands handen,
Nu geen boei of dwang u bindt,
Mort ge, als 't onnadenkend kind,
Over onvermijdbre banden .
Welk een drift gloeide in uw ziel,
Toen de ontmenschte dwingland viel,
En het nut floeg van bevrijden !
Welk een dank flroomde nit uw' mond,
Toen gij weer op Neerlands grond
U als vrijman mogt verblijden!
Was die geestdrift dan cen vlam,
Die uit fmetllo£ oorfprong nam,
En bedrieglijk lieht verfpreidde?
Was die dank flechts ijdle praal,
unflig klinkende als 't metaal,
Dat uw zegepraal verbreidde?

blENGELW .

Was bet valschheid, toen uw tong,
Daar zij aan het fnoer ootfprong,
. No . 2 .
8
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't Blij Wilhelmus •d eed wedrgalmen?
Was bet fchijnvaeugd , toen gij 't vuur,
n her flatig avonduur,
Van uw huis en trans deed wahnen?
War Loch gloeide u in de borst,
Toen gij d' aangebeden Vorst
Weer zijn' erfgroud 2aagt betreden?
Wederfprak her valach gemoed
ubeltoon en welkomgroet,
Die de ruime borst ontgleden?
Neen! uw hooggellemde dank
Was geen ijdle, woeste klank,
Die nit valschheid voort kon komen ;
't Was geen zinloos v'olksgejoel,
Maar de toon van 't warm gevoel,
Dar van nit uw hart kwam flroomen .
'k oorde uw juichen, ' t zag uw vreugd,
En der vadren trouw en deugd
Stonden fehittrend voor mijne oogen ;
'k tag u, bij den keer van 't lot,
Bij bet onverwacht genot,
Voor de Algoedheid nedrgebogen .
Neen ! uw geest was niet oncaard ;
Gij bleeft nog uwe afkomst waard,
Waard aan ollands roem en glorie.
Neen! geen wreed vergoten bloed
leeft u op 't verlost gemoed,
Noch bezoedelt 's lands historic .
War dan wil de wrevie zucht,
Die thans aan uw borst ontvlugt,
En u 't goede doer vergeten?
s u 't denkbeeld reeds ontgaan,
oe door twist uw volksbeflaan
Schaudlijk werd vaneengereten?
s al 'r goede niet volbragt,
flat uw uitzigt had verwacht,

E !t

AAN M

t E LANDGEN 0 0TEA'.

99

En hetgeen uw hart begeerde ;
oogflen hand
't Was genoeg, dat 's
Perk flelde aan den dwingeland,
En zijn' dollen trots vernedrde .

eert de welvaart langzaam weer,
Bloeit niet alles als weleer,

Strijdc gij nog met last en plagen ;
Torscht die rampen met geduld :

Eenmaal words uw hoop vervuld ;

Dankbre vreugd vervangt bet klagen .

't

oort niet naar den wrevlen coon .
s geen vreemdling, die den troop

Op ttw' erfgrond heeft bemagtigd :
't s een Vorst nit
ollandsch bloed,
Door de rampen opgevoed,
Door tiwe eigen keus bekrachtigd .
o! De kroon drukt zwaar op 't hoofd,
Als bet yolk zijn geestdrift dooft,
Wet en banden durft verfmaden ;
Als bet wrok en wantrouw voedt,
Wrevlig nan den pligt voldoet,

En miskent des Vorflen daden .

o l
et yolk verfpilt zijn hell,
Als 'c, voor elken hartstogt veil,
Luistert naar den toon dier dwazen,
Die, in 't rustloos volksgewoel,
Wijzen op 't voortreflijkst doel,
Maar op fchat of grootheid azen .
a, zij zijn er nog, wier mond
Nooit de rust der volken bond ;

Die altijd ilaatkundig fnappen,
a, zij zijn er nog, wier hand

Schijnbaar 't onkruid wiedt van 't land,
Maai die 't goede zaad vertrappen .
a, zij zijn er, die den gecst,

Door geleden ramp bevreesd,
G2

Voor

AAN

OO

M NE

LANDGMOOTE V.

Voor veilieuwde ellend benaauwen ;
Die, wiji 't land, dat than herleeft,
un geen weeldrig voedfel geeft,
Wrevlig elken beet herkaauwen.
Weg van omas die trotfche waatr!
Eendragc ftechts brengt-voorfpoed aatl,
En verwint op last etr plagen .
Eendragt was der vadren kracht .
Eendcagc Oechts geet'c heil en magi .
Eendragt weep her ruetloos k1agen .
B. R L

N, B Z .
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VVat mannelijke taal! Wat lilem en kracht van woorden!
Wat ftatige achtbaarheid in houding en gebaar!
Of . . . . zetelt Romes raad aan de 1.1- en ilmlel-boorden,
En roert, in ollands taal, outs Romes redenaar?
Voortreflijk fpreker ! ja, zoo weet ge ons 't hart to boeijen,
Wanneerge,in waarheids taal,voor't regt der menschheid fpreekt .
oe voelen we ons de borst voor deugd en waarheid gloeijen,
Mar, Mar gij 't heilig regt op 't fnoode misdrijf wreekt!
Moog' C A T L N A'S vat een' c C E R o verhoogen,
Ook de onfchuld mag op u, Ws hare :: redder, bogen .
.
Utrecht, 817

. B . C tt .

GRAFS CU R FT .

De grijze arpagon ligt char.
Uit zuinigheid verliet hij 't leven .
ij tl;ierf den aatflen dig van 't jaar,
Om 's andreada$gs geen fool to geven .
F. B .

n bet Meng. voor 1817 . No, XV . bl . 706 . reg. o. ilaat : dat
andere zenuw ; lees : dat GS$LVE axdere xexuw.
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(*)

oe lofl'elijk ook de zucht zij, ont het verhevene,
fchoone, bevallige, in de poezij van uitheemfche volken , vooral in Grickenlands en Latiurns on{lerfelijke
gewrochten, ter befchouwing, ter bewondering, ter
navolging, to ontwikkelen ; hoczeer men ook roemen
moge op den onnavolgbaren geur der bloemen, die inzonderheid op hot veld der oude dichtkunst tieren : hot
zou nogtans eenzijdigheid en bekrompenheid verraden,
wanneer die bewondering gepaard ging met minachting
onzer eigene letterfchatten ; wanneer men de uitheerfche ouditeid tot in den diepflen nacht der eeuwen met de
fakkel der taal- en oudlicidkunde doorzocht, en onze ei •
gene oudheid, de groote daden en liederen onzer vaderen,
of geheel verzuimde, of flechts met cone oppervlakkige
befchouwing verwaardigde . Ook heeft de ondervinding geleerd, dat dit verzuim zich altijd flrengelijk gewroken heeft op die volken, welke hot vr •e emde, met
uitfluiting van hot inlandrche, beoefenden, en dat zij
nimmer flagen konden in bet vormen eener eigene, nationale letterkunde, v66r en aleer zij hulde deden aan
, t Been hunne eigene taal, of vroeger, of later, groots en
voortreffelijks had daargefleld , ja, dat de flemming van
zulk een yolk zelve, hetwelk geene geestdrift kent voor
zijne eigene v roegere helden, en voor de Barden , welke die
held
(*) Voorgelezen in een' geletterden Vriendenkring .
h1ENGELw . 1818 . NO . 3 .
-
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helden bezongen, gereed flaat tot kicinheid en laag .
heid,althans tot zucht voor bet vreemde,te vervallen ;
eene zucht, altijd doodeli",k voor het yolk, dat haar
koestert . - Griekeaaland, Rome zelfs ong of ]as nimmer den lof van Barbaren : eigene helden, eigene aloude
zeden en daden verheerlij': .ten hunne puikdichters : en
naar Mate bet yolk getrouwer aan dit beginfel bleef,
zoo als de Grieken, naar die mate was deszelfs voortrefhelijkheid grooter ; want zij rustte op oorfpronl.elijkheid, die aren wortel in bet gevoel van zellandig.
held heeft .
W anneer wij nu uit dit ongpunt de oude Duitfclle
poezii beichouwen , - want bet is bekend dat de oogen Nederduitfche talen en letteren oudtijds dezelfde
.--al verfchilden, - zoo
waren, of toch flechts in tong,
moeten wij verifeld flaan, dezelve in ons vaderland zoo
wcinig bekend to zien . Deze onkun .le, bet is waar,
hadden , nog voor eene eeuw , de Daitfchcrs met ons gcmeen, maar tot hunne groote fcha :fe ; en bet levert
ecn nieuw bewijs op voor bet bo en gezegde, dat juist
de beoefening der nude Zwabifche dichtkunst de eerfte
verhefflng gaf aan de tot daartce kwijnende loogduitfche poEzij . Thans, daarentegen, woruen die zangeli
van Duitschlandls vroegere Barden door hunne nakomelingen als om flrijd beoefend, en geven, door rijkdom
van verbeelding, door veelvuldige fchoonheden, vooral
door dat kenmerk des waxen dichters , gevoel, een geheel nieuw veld ter befehouwing voor den vriend der
Zanggodinnen . -- E n voortbrengfel, nogtans, uit
then ouden tijd iteekt verre boven de anderen uit : bet
lleldendicht der
ibelungen . Vergunt mij, daarmede
uwe aandacht heden bezig to houden ; ik ben verzekerd ,
dat bet alleen aan mime behandeling haperen zal, wanneer dit uur u zonder f ;enoegen voorbiigaat . Vooraf
zal bet noodig zijn, iets over de Zwabifche dichtku?dst
in 't algemcen to zeg en , om daarna de fabet en de kaiakte ;-s van bet heldendicht zelve , vervolgens de zeden
der
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der Middelceuwen, daarin gefchilderd, en eindelijk do
dichterlijke uitdrukking en de taal to befcilouwen .
Onder de vorflelijke vrienden en bevorderaars dcr
kunflen bekleeden , naast de ALEX A N D E R s , de A UGUS TUSSEN, dC ABASS DEN, de B ED C sSE Dt
en L 0 D E \v
S , de Duitfchc
eizers nit her huis
van ohenjlaujfcn of Zwaben eene zeer vereerende plaats ;
eene plaats, des to hooger, daar zij Diet alleen befchermers, maar ook beoefenaars der poezij waxen, die onder hunne regering bijna uitfluitend tot den Adel bepaald
was, maar lien ook met ongeloofelijke geestdrift be .
zielde .
Reeds was, deels nit Frankrijk van de Troubadours,
die waarfchijnlijk aan de Mooren van Spanje een treffend
voorbeeld zagen , deels nit bet Oosten van den tweeden
kruistogt, door eizer 0 E N R A A D ll aan her hoofd
veler Duitfchers gedaan, de zucht tot zang- en fnarenfpel en dichtkunst in Duitschland ontwaakt ; toen de
groote FREDER
BARBAROSSA, een man, die
Duitschlands naam en roem, zelfs bij de vrijheidlievende talianen, deed vreezen , op wien zijn vaderland room
droeg, als op her model van vorflen en helden, met do
bloom der Duitfche Ridderfchap den derden kruistogt
ondernam, vereenigd met de oningen van Frankrtjk
en Engeland beiden . Op dezen grootfchen togt, meer
nog dan op den tweeden, leerde de Ridder eensdeels den
luister en de pracht van Griekenland, anderdeels de welige landouwen, de vreemde zeden , de zonderlinge bouworde, en misfchien wel jets van den gloeijenden dichterlijl:en geest van her 1llahomedaanfche 8zie kennen .
De reeds zoo rijke letterkunde der Franfchen en Engelfchen, hunne wonderbare rowans , de zangen en de Romances hunner Troubadours, de Balladen hunnec Minflrels, nloest hij, onder dezelfde tenten met hen gelegerd, gemeenzaam met hen den kamp tegen de Sarraj
cenen beflaande, wel leeren kennen : en van nu of zien
wij de Duitfchers eensklaps, als door naijver gedreven,
hunne nlodellen op zijde ilreven, en met dat diep gevoel y
11 2
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voel , hunner natic zoo eigen, zich vooral in den niineizers ,
nczang oefenen . Twee
R' NOR
V en
V , (misfchien ook wel de verlichte en
0r N R A A D
kundige r R i, n E R
.) de ongelukkige o N R nn N, de laattle fprui : uit bet Zlvabifche huis , voorts
oningen,
ertogen, Vor(ten en andere Edelen, beDuitfche
Tier : alien worden doorgioeid vaii
handelen de
een hoog gevoel voor de eer hunner natie, voor mannenkracht en riddereer, to gelijk met de fijntte, edelfie
gewaarwordingen eener vurige liefde, en vatbaarheid
voor de fchoonheden der natuur . Gaarne zou ik dit
met proeven haven ; maar de rijkheid nilins onderwerps verbiedt mij zulks ftellig . Vrolijkheid was nogtans de 'heerfchende Loon dier gezangen , meestal met
fpeeltuigen vergezeld .
Overal weergalnlde de blijde
uitroep , die en in de minne- en in de helden-dichten voorkomt : heia ! hei ! ; den besten danfer viel een
rozekransje to beam . De rang van vc(lelaar of ipeelman was een der aanzienlijktten, (zoo als wij (traks
reader zien zullen ;) gezantfchappen zelfs werden bun
door de Vortten opgedragen .
et was de tijdderjeugd,
der hloeijenle, moedige, vroliike, dartele, minnende
jeugd, voor de natie , reeds aan de kindschheid ontworiteld, nog niet tot de manheid gerijpt .
Doch bet was er verre af, dat men zich alleen tot
bet minnedicht zou hebben bepaald . Eene toort van
zededichten, zinnebeeldig, ernilig of hekelende, vertellingen, meer ernf'ig en verheven, of boertig en zelfs
dartel, legenden en andere kleinere of grootere fabelen,
waken den min of meer belangrijken letterfchat uit van
dit tijdperk ; en op den Xartburg werd zelfs een dichterliike wedttrijd gehouden . Bovenal, echter, muntte
de Zwabifchc dichter in den heldenzang en het heldendicht uit . En geen wonder! de zangers waren Ridders ,
wel blakende voor hunne fchoonen, maar ook bovenal
voor kriig en avonturen .
er lanlenbreken was dcs
Ridders bezigheid en wellust ; en misfchien moat inen
de drift voor de kruistogten ten deele aan daze behoefte
des
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des Adels toefchrijven, die van de eeuwige kleine veeten walgde, en toch niet antlers kon dan vechten of ja .
gen, minnen en zingen . Vandaar dan ook Diet minder
dan dric fabelkringen , waarvan twee buitenslands , en
clen op eigen grond t'huis behourde ; (de vierde, de
4madisfen uit Span, e, werd ninimer in -Daitschland al .
gemeen bekend .) De ecrile waren de fabelt ;ringcn, r .)
van oning A R T U t cu de rondo tafel, benevens den
leiligen Graal, uit lrittanje afkomitig en 2 .) die van
R ARE L DEN G R O O T E N ell zi lie bidders, vooral
R 0 E L A N D , uit Frankrijk .
Gene, reeds vroeg in
Duitschland evergeplant , is vooral mcrkwaardig om de
hooge denkbeelden van rilderlijke enn bovenmenfchelijke
dapperheid, zui verheid met godsdien(lige geestdrift gepaard, welke naar deu . Grarrl (fang-royal) (de fchotel, waarop bet avondmaal door Christus ingefleld was,
en waarin j 0 Z E F van / rimathea daarna ziin bloed opving) met alle infpanning van ligchaam en ziel deed zoeken : hij toch , die dezen fchotel bezat,mogt zich voor
ingewijd en reeds gezaligd achten . - De 7ittu -el en
Parcival van den voor zijnel : tijd wezenlijk voortreflelijkenwoLFRAru VAN ESC ENBAC lzijnnavolgingen
nit de zoetvlocijende taal van Provence, maar overgebragt
op eigenen grond, zonder kleur of gear to verliezen .
Dat men zich aan de buitenfporigfte wonderen, aan
onmogelijke heldeudaden niet itooten moot, befeft elk,
die den geest (let dertieude eeuwe kent ; maar is dit afwijken van de natuur niet ook eigen aan de zoo rijke
en beroemde Oosterfche letterkunde?
De fabclkriog van A R E L D EN G R O o T E N, die
voornamelijk deszelfs togt naar Sparje tegen de Sarracenen bevat, is van eenen geliikcn aard als de overige, dock fchijnt minder opgang in Duitschland te hebben gemaakt, althans min belangrike gedichten to hebben voortgebragt . Geen wonder ! de helden der ronde
tafel waren idealen voor alle Ridders zonder vrees of
blaam ; de togs naar Spanje, die bovendien ongelukkig
uitviel, was flechts voor Fra ;afchca, misfchien ooh
voor
h 3
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voor talianen, belangrijk, en heeft dan oak dat onovertroffene meesterftuk van luim , vernuft en vindingskracht, A R o s T O'S razendcn R O $LAND , bet aan.
zijn gegeven .
De vierde fabelkring, hoewel ook geene fchepping
der Zwabijche dichters, was nogtans oorfpronkelijk
op Duitfchen bodem gewasfen . Gelijk die der oude
Gricken, der Franfchen en der Britten, bezong hij de
wvorfteling der islanders tegen Barbaren . Deze waren
de unnen der vierde eeuw . W iarfchijnlijk bleef deze
worfteling to ]anger in 't geheugen door de dwaling der
Duitfchers, die de latere longaren, fchoon van geheel
andere afkomst, met de vroegere lunnen verwarden ;
en dan hebben noch de Grieken van de Perzen, noch
de Franfchen of talianen van de Sarracenen, noch zelfs
Europa van de Franfchen zoo veel geleden, als Duitschland, van de vierde tot de tiende eeuw , van deze
grimmige Borden . Eene bijzonderheid moge dit aantoonen . Zelfs in Frankrijk, hetwelk de longaren toch
niet bereiken konden dan dwars door Duitschland been,
verfchrikte men de kinderen met menfcheneters onder
den naam van Ogres, eene vcrbastering van ongaren
of ongaren . En toch heeft geen oorlogsleed , zelfs
dat der kruistogten niet , in de gevolgen zoo heilzame
vruchten gedragen, als joist deze rampzalige krijg . De
Duitfchers, to voren op bet veldofindorpenverftrooid,
moos ten zich nit in fteden vereenigen ; en toen de groote E N D R
de Vogelaar en zijn zoos O T T o de
vaor
altijd
geknakt en verdreven hadden, verongaren
hief zich weldra de Duitfche natie, in bet voile gevoel
barer grootheid, boven talic, en zelfs boven FrankMZaar Reeds bleef de gedachtenis des bloedigen
riik .
ftrijds, en mengde zich weldra met de gedachtenis der
groote nlanaen uit denzelfden of bijna gelijken tijd als
A T T L A en zijne
unnen ; namelijk, de groote T E o,
oning der 0ostergotten, de
D a R 117, of D ED E R
volksheid des Duitfchen fabelkrings ; S G E B E R T, ollipg d~ Qost rakst3 ib 1i'ct'rland, overwizlnaar der
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Sakfen en Deenen , echtgenoot van B R U N
L D, en
door F R E D E G O N D E ter fluik vermoord, in de volkszangen de gehorende s i E G F r. S D genaamd ;
E Roning van Thuringen ; G U N T E R,
B A N F R V: D,
roning der Bo«rgoiidiers, met zijn geheele geflacht door
A T T L A uitgeroeid, en andercn meer . Eerst waren
deze gezangen zekerlijk no- ruw en ongekuischt ; nogtans namen zelfs de Noordfche volken , vooral de toen
zecr befchaafde yslanders, deze[ve op, en wijzigden
die naar hunnen lamlaard en zeden . (*)
Van het on'_le gezang van 11 1 L D E B R AND en AD U B R AND , ( misi'chien uit de acht to eeuw , en een
belangri1k overblijffel voor den Nederdteitfchen taaltak)
handelende over de vlu gt van D E D E R
voor 0 D 0 AE naar de
tinnen, tot op de latere Duitfehe helden,
ertog E R N S T en E N D R
de Leeuw , worden de
groote manner , vooral uit de eeuw van A T T L A, benevens nog veri'cheidene Ridders, wier naam, in de
gefchiedenis Mina verloren , nog alleen in de overleve .
ring des dichters leeft , in bet zoogenaamde heldenbock
verhecrlijkt ; eene verzameling van liederen, waarfehi.inlijk kort na de gebeurtenisfen opgefteld, doch eerst in
de twaalfde en dertiende eeuw door de Zwabifche dichters omgewcrla, en in hunne taal ovcrgebragt, die gewis reeds aanmerkelijk van de oude verfchilde . Doch
gelijk de volwasfen eik boven de kreupelbosfchen, of,
om een beeld nit het lied zelve to bezigen, gelijk hot
fchijnfel der maan boven dat der ilarren, dus count bet
Nibelungenlicd in volkomenheid en belangrijkheid uit
boven alle de zangen des heldenboeks ; een ;edicht,
waarvan de Zwi/ e7 fche •T A c r T U s, 10 -1 ANNE S V o
24 U L L E r., zest, dat de opdelving van deszelfs gefchiedkun(*) Men zie Die Edda Lieder von den Nibeluvgen zum Erffewmal verdeutscht and erkldrt durch F . . V 0 N D E R n AGEN . Bresl. 10,14, Uber das Cefehichtliche in Nibelunger Lieele, von

. W. G O T T L

N B . P .-dolff .
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kundige bronnen bet zweet der edelen waardig is , en
dat bet de Duitfche L AS lion worden . B L A R Zegt
van o s S AN'S F NGAL met regt, dat bet pedanterie
en kleinigheidsgeest zou verraden, aan dat gewrocht
den naam van heldendicht to weigeren, omdat bet niet
in elke kleine bijzonderheid met de manier van
o D ER U S en v R G L U S ftroolct , terwijl bet , zelfs volgens de regelen van A R S T 0 T E L E s, de vereischten
van een waarachtig heldendicht bezit . En to meer nog
mogen wij dit van de Nibelungen beweren, hetwelk de
beleediging en wraak van C R E M
L D, gelijk de
1lias de beleediging en gramfchap van AC
LLES,
behelst .
et zal bij u zekerlijk, M . . , niet als eene
tegenwerping gelden , dat de held van dit gedicht eene
yrouw is : want, van de tijden van T A C T u s af, hebben
de vrouwen bij alle Duitfche nation den lerkten invloed
gehad en de grootfte rollen gefpeeld ; een kenfchetfende
trek , voorwaar ! van onzen volksftam . Ook in de Nibelungen, gelijk in alle Ridderdichten, zelfs tot TASS o, heerscht vrouwenmin eeuwig aan de zijde van heldenmoed . Maar, zal deze vrouw bclangrijk zijn, zoo
moet zij zich onderfcheiden door kuischlleid en innige
lluwelijksliefde . Dus ook de heldin van bet fluk,
C R EM
LD, dochter van BOURGOND C, en
echtgenoote van s E G F R E D, den
oningszoon en
held van Nederland ; C R E N
L D, die van heE
tweede couplet des gedichts,
Es wuhs in Burigouden eirt edel magedin,

Er wics in Bourgondien een edel maagdelijn,
tot op bet voorlaatfte,
Do was gelegen alter do der veigen lip,
Ze fiuchen was gehowen do daz edele wip .

Ten was daar gelegen aller der veegen lijf,
Tot flukkcn was gehouwen daar dat edele w1jf.
11ei zij tegenwoor ti c;, bet zij aftvezig, de bezielende
geest
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E D, voor haar in

geest des geheels is, en s E G F R

liefde ontfloken , moed en kracht geeft tot eeuwige da-

den .

mmers eene heervaart tegen de Sak en en Deepen,

ter hulpe van c

t

E M

L D 's brooder gedaan, was

no- flechts bet voorfpel van eenen veel fiouteren togt
naar

G U N T

jsland,

ER , C

om de foriche
R

to winnen, welke S

E D

BRUN

LD voor

L D'S broeder, ter vrouwe

E G F R

E D ook, en door zijnen

arm, en door ontzag voor zijne duizend Ridders, de

Nibelungcn, die hij ter fcheep tilt Noorwegen brengt,
overhaalt , om G U N T

E R als vrouw naar

volgen, Ook ( ddr echter behoeft G U N T

de pulp van s

E G FR

Worms

to

E rR wedcr

E D ; en bet is met dan door

zoo vele bovenmenfchelijke daden, dat de edele Ridder
de hand zijner ciiefdie verdient .

oe moest zij hem ntt

beminnen, hen , den grootften der helden, den vurig-

flen der minnaars, den besten der menfchen! Trotsch
op bet bezit van zulk een juweel, daarbij zuster des
Ronings, en met de geheime gefchiedenis der vrijaadje

bekend , kan zij geenszins de fmaadredenen barer fchoonzuster BRUN

leenman des

LDgedoogen,die s

onings durft noemen .

E G F R

E D eenen

ij , G U N T

E R'S

redder, de eenige, door wien hij r, R U N
L D bezit,
hij zou hem eig(n (onderworpen) zijn ? Pandaar cone
bron van bitteren nijd en jaloerschheid, van fcheld-

woorden en onverzoenlijken haat der beide vrouwen :
want de trotfche B R U N -

L D

kittelde zich met hat

denkbeeld, de zuster van haren echtgencot en den

Ne-

derlandfchen held, bet model der Ridders, als hare onderdanen to zien . Toen eindeli.jk C

R

E P

L D ]11

arren moede zoo verre gaat van hare fchoonzuster bijtivijf to noemen , toen was de veete onverzoenlijk geworden .
AGEN, de tweede held des gedichts in mood,
bijna de minfte in deugd, in lagen nijd tegen s E Gr R E D ontftoken, wordt B R U N
L D 's gunflelin g .
Ook C f R E M
L D, die gelooft , (ecne noodlottige

dwaling!)dat cone hooge mate van dnpperhcid zich m t
Been eerloos karakter kan pares , kiest i A G E .; tot l1a5

r~ l
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ren vertrouweling ; deze, die intusfchen bet fchelmftuk
reeds met c UN T E R en de overige Bouqondifche
grooten eons is, neemt dit met gretigheid aan : en
dus veroorzaakt de overmaat van vertrouwen, door
L D aan
A G E N betoond, den dood van
C R E M
haren geliefde , wiens eenige plaats , waar hij kwetsbaar is , zij aan dien valfchen Ridder bekend maakt , om
hem juist ddar to befchermen, waar hij hem naderband,
op de jagt, ruggelings ombrengt . Maar van dit oogenblik of is zij ook gelijk eene leeuwin , wie men hare jongen geroofd heeft ; en haar dorst naar wraak wordt
zelfs door den tweeden echt met E T Z E L (A T T L A) ,
oning der
unnen, niet bekoeld . mmers C R F, B L D, in hare jeugd een voorbeeld van ingetogenheid, en zelfs afkeerig van den echt, is een dier min
ontviambare karakters, welke, eenmaal aan 't blaken, dien
gloed voeden en koesteren tot aan bet Bind des levens,
terwijl driftiger, maar ligtzinniger harten bet verlies
van een bemind voorwerp gereedelijk door 't bezit van
een ander vergoed zien .
uisch , doch teeder, kan zij
lechts eenmaal, maar moet dan ook met al de kracht
barer ziele beminnen .
uwde M E S S A L N A een' than
uit geilen lust bij 's eertten mans leven, C R E L D laat zich llechts tot een tweede huweliik overhalen door de hoop van aren eerften man to wreeken .
let is waar, in die wraak is zii onmenfcheliik, en paart
valschheid aan wreedheid . Zij lokt de geheele bloem
van Bourgondie, zelfs hare broeders, niet alleen den
laffen en zwakken Boning GUN T ER, maar ook G E RN o T , waar ook den braven , goelijken , j eugdigen G S E L
ER, alien, alien lokt zii in bet net des doods .
Nlaar men bedenke ook, welk gene reeks van beleedigingen hear
A G E N had aangedaan ; hij, de moordenaar van haren dierbaren man , de roover van aren
fchat, de verachter en moordenaar van haar kind, bij
E T Z E L gewonnen , welks hoof'd, op een gastmaal door
den razenden gekloofd, in haren fclhoot fpringt! -Gewis, de wraak op zulk eenen is geoorloofd, zelfs aan
eene
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eene vrouw .
dichter zegt :

En daarbij bedenke men, hetgeen de

Si ne bet der grozen flahte alto niht gedaht,
Si bet ez in ihr ahte vii gerne darzu braht,
Daz nuwan agene alein den lip da aete lan ;
Do gefchuf der ubel tiufel, daz uber f alle niuz organ .

Zij had aan doze flagting alzoo niet gedacht,
Maar gaarn tot haar doel zoo verre bet gebragt,
Dat iiAGEN maar alleen bet veege lijf daar liet ;
Toen gaf de booze duivel, dat alien Teed is gefchied .

s bet dan wel to verwonderen , dat zij op 't laatst
den gevangen'
A G E N met eigene handen onthooft,
en daarvoor van
L D E B R A N D T op hare beurt den
dood lijdt? -- Ziet daar, M . .! in de fchetfing van
C R E M
L D 'S karakter is tevens eene fchets der
handeling van bet dichtfluk gegeven .
ndien dit geene
eenheid zij, wat is dan eenheid !
Maar C R E M
L D is niet alleen bet middelpunt
des geheelen gedichts , waarop alles betrekking heeft ;
zij is ook in bet zedelifte bet keerpunt tusfchen do groote en flechte karakters ; zij , de zedige, kuifche, min .
nende, moedige, - maar ook onverzoenlijke, wrack.
gierige , arglistige vrouw .
aar echtgenoot s L r._
r R E D is eon volmaakt model van ridderlijkc deugd en
grootmoedigheid, cen Christen - r N GAL , die, onwederttaanbaar in den flrijd, zijne gevangene vijanden oni
Diet vrij geeft, die Voor C R E P1
L D's bezit haren
broedcr G U N T i E R , in den eigenlijkflen zin des woords,
eene vrouw in de armen voert, en niemand met opzet
beleedigt ; terwijl hij, daarentegen , door overmaat van
vertrouwen op zijnen verraderlijken vijand fileeft .
ij
ER T o R des gedichts , gelijk doze vijand , in
is de
zekeren zin , deszelfs A C
L L E S is , namelijk do
AC
LLES , ZOO alS
O R A T U S hem, volgens
on E R U s , fchildert
nrpiger, iracundus, inexorabilis, accr,
uror veaat fbi Data, ni lil non arrog,;t armis.

Met
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Nict de weekhartige vriend van r A T R 0 L U S, de
teedere zoon van n G L E u s , die tranen (tort bij 't herdenken aan dies vader , en to zijnen behoeve eens vijauds
belle verhoort : bet zachte Gricklche penfeel heeft deze
aandoenlijkc trekken als eene fmeltende tint gebruikt,
on1
E T o R's edeler karakter en den ruweren aard
van A C 111 L L E S niet to zeer to doer afiteken : hij
vormt daaruit bet treffelijkite tafereel ; terwijl s i E GA G E N, even als de fchilderitukken der
F R E D en
Middeleeuwen, hoe bewonderenswaardig van koloriet,
toch, door bet afftekende der verwen, een al to krijtend contrast maken .
De andere karakters zijn mede of uitftekend of verachteli.jk .
G U N T E R,
oning van .Boor, ondic ,
C R E M ii L D 's brooder, moge dapper zij11 ; men
vergeeft bet geenen man , dat hij zich , in den bruidsnacht, door ziine jonge vrcuw, met hander en voeten
gebonden aan een' fpijker laat hangen, en naderhand
dezen tegenftand fleclits door hulp van een' ander overwint , dien hij eindelijk , tell flotte, om aan den nijd dier
zelfde vrouwe een offer to brengen, van achteren laat
doodtteken .
Zoo handelde GUNT ER Met S E GDocli
v R i E D . Zijn jonger broeder G S E L E r
hoort zijn voorkomen zelve, toen hij aan B R U N
L D'S
ME kwam varen, en neemt dit tevens als een voorafgaand proefje der behandeling !
Der ungeste darunder der ist fo lobelicla ;
Magtlicher zubte (the ich den degen rich,
Nit gutem gelezze fo miaanechliche flan ;
LYir mohten f'alle furhten, hete in hie ieman At getan .

Dc jongfle dezer broeders die is zoo loffelijk ;
Awl maagdelijke tucht zic ik den Ridder rijk,
En met een goed geliat zoo minnelijk daar flean ;
Wij mogen ze alien vreezen, had iemand hun bier jets gedaan .
oc jong ook, is toch niemand flouter ; maar tevens is hij regtfchapen, edelmoedig, en k2urt de wanda ii van 11 A G E N ten {telligfte of : hij beroept zich,
to
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to midden van den grooten nood der zijnen, op alle de
kidders van E T Z E L , of zij hem van eenig kwaad kunnen hetigten . V O L E R, een der dapperfie helden,
die de baniere des beers voert , en tevens , omdat hij vedclen lion, de fpeelman genaamd words , een Ridder,
wicns dood x A G E N meer frart, dan die van iemand
anders, en nog velen, wier onderfcheidene verdienflen
en daden wij bier niet knnen vermelden , om niet al
to uitvoettig to worden, munten uit als Ridders zonder
vrees of blaam .
De dichter moest de nederlaag der Driitjchers (Bourgondiers) door de funi ., en v rmelden : want waarfchijn.
lijk is de cataflrophe de uitroeijing der Bourgondiers
door de
unnen bij A T T L A's togt in Frankrijh .
loch hij doet zelfs dozen tegenfpoed tot eer zijner natie uitloopen : de unnen overwinnen alleen door overmagt in hun eigen land ; en , 't geen hog nicer is, zij
overwinnen niet door zich zelve, maar door Duitfcher•, ,
die Duitfchers beflriiden . loo wierp de groote geest
dozes dichters als 't ware een oog in de toekomst op
zijn vaderland , bij eendragt onoverwinnelijk , alleen
door zijne eigene kinderen to verfeheuren . Niet d6n
waarlijk groot karakter vindt men onder alle de un- E T z E r. , de A T T L A van bet diclztflukis
!,
Mina bet tegenover geflelde van den A T T i L A der gcfchiedenis . Bij bet begin des gevechts , terwijl de Bourgondier •s zijn kind en zijne helden ten dood brengen , Nat
zeer angfliglijk : vat hielp bet hem , dat h honing
vas ? (vs . 8oo8 .) - ij moest door D i E D E R
, die hem
en zijne vrouw onder den arm nam , uit bet gevecht
gebragt worden . dij weent zc1fs met de unnen, bidt
R U D G E R op zijne kni-2n om hulpe , on biedt 'gem een
oningrijk daarvoor aan . Over 't gelieel zegr v o Lit E R van de
unnen : k Nag nooit helden zoo verfaagd
daar flaan . (vs . 8igo .) Slechts twee mannen zijn or
daarentegen in bet leger der unnen., die met de 1Yibclungen of .8ourg ondiers niet flechts in moed gelijh llaan,
naar dezelve ook in grootheid en adel der zieie overt ref.
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treffen ; maar bet zijn Duitichers , D E Dr, R s en r, uD G R, of B U D G E R .
De eerfte , de fterkfte der
heiden en tevens de edelmoedigite , redt E T Z E L in
xiood, houdt zich onzijdig, en ftrijdt eindelijk flechts
gedwongen ; dock niet alleen verbiedt hij zijnen ftrijder
L D E B R A N D T, de ongelukkige Bidders verwijtingen to doen, zeggende :
et betaamt niet aan helden,
Als oude wijveu to fchelden .
nlaar ftrijdt ook zonder toorn of haat , en neemt
AGEN, door hem overwonnen, flechts tot gijzelaar,
offchoon deszelff partij fchuldig ftond aan den dood
van R U D G E R, zijnen vriend . Deze R U D G E R is
een der beminnelijkite karakters in de Nibelungen, en
bet verhaal van zijnen laatiten ftrijd eene der fchoonfle
parti ;en des gedichts . Door de banden des gastregts en
der verzwagering met de Bourgondiers vereenigd, (hij
is de fchoonvader van G S E L E R) words hij nogtans , door zijnen leenheer A T T L A , niet gelast , maar
gebeden , hem in zijnen grooten nood tegen die zelfde
woedende Bourgondiers to onderfteunen : hij wordt door
C 1 .1 R E D1
L D , die hij voor den honing ten huwelijk
gevraagd, en beloofd had, voor haar, als landsman in
dat vreemde gewest, big de minl<e beleediging, eer en
]even to zullen wagen, aan zijne belofte gemaand . Zie
bier een vreesfelijke tweeftrijd van pligten ! Want ook
de Bourgondiers heeft hij naar unnenland geleid . Wat
zal hij doen ?
Daz ist ane logen : ich fwur in, edel snip,
Daz ich dureh inch wagete ere and oc'rc den lip .
Daz ich din fele verliefe, des en ban ich niht gefworn .
Zn dime ho igezite braht ich die furflen walgeborn .

(Of, volgens den to kst van

Z E U N E

la bra/st ich her ze lande di uwern bruder hohgeborn .)

Dat

DER N BELUNCEN .

Dat is wel zonder logen : ik zwoer u, edel wijf,
Dat ik voor u zou wagen mijn eer en ook mijn lijr.
Dat ik de ziel verlieze, dat heb ik niet gezworen .
Ter hoogtijd brags ik imlners de
uw Vorllen
broeders welgeboren .
Daar valt hem zijn honing, zijne oningin beiden to
voet : door bange onzekerheid geflingerd, wenscht de
edele held zijnen dood : „ want wat hij ook laat, of
„ wat hij begint, heeft hij booslijk en zeer kwalijk ge.
~, daan ; doch laat bli ze beiden, rust hij, zoo fcheldt
„ hens al bet yolk ." Nogmaals fineeken hem 1'i T z E z
C.n C

R

EM

LD .

Do ,fpraci zu derv clzunige der vil c/1 ne man
tier chunich, nu nemt hin widere, al daz ich yon iu han,
Daz lant shit den bur en, des fol mir niht beflan :
ch wil of miner fbzen in das ellende gar .
Alles gutes ane fo rurn ich iu din lant,
Min wif and mine tochter nim ich an minin hart,
E drz ich arse trisnve beliben mufe tot,
ch bet genomen ubele iuwer golt alto rot .

Toen fprak tot den oniag de zeer ouse man
Neem weder nu, fleer boning, wat ik a geven kan,
klet land fret uwe burgen zal bij mij nict beflaan :
k wil op mijne voeten als balling zwerven gaan.
Beroofd van alle goed, ontruim ik u bet land,
Mijn vrouw en mijne dochter neem ik nan mijne hand,
Ecr ik den dood zou flerven, beroofd van trouw en eer,
Wee mij, zoo ik dan homer eer zode grond begeer!
3Mij dunl:t, bier is cene fituatie, die wel eenige over.
E
eenkomst heeft met die van
T o R aan de poort
van Troie . Dezen fmeeken vader en moeder, nog voor
hen to leven, en den grimmigen man to ontwiiken, die
zijn lever zoekt ; maar de vrees voor fchande drift hem
in de kaken des doods . R U D G E ; wordt door zijnen
onin!,in gefmeekt, hen to verdedigen ; ii
oning en
was gewis geen lafaard, maar bet gevoel van pligt doct
hem wankelen, en het denk'oeeld, met zijn huisgezin to
voet

C E CR E'SR vrouw
Gdaarentegen
E R fneuvelt
een fch`ild
nog
doorzees
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de hand
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voet als balling to zwerven, voor cenen Bidder duizendmaal erger dan de dood, is hem welkom, zoo hij
daardoor aan trouw en ware eer kan voldoen . Gewis !
in zedelijke grootheid behoeft bier de held der Nibelungen voor den held der lias niet to wijken .
Eindelijk gelooft hij, dat de fchaal der verpligting
, D overten voordeele van E T Z E L en C
flaat . Maar nu is hij ook zeker van zijnen dood , en
bij beveelt zijne vrouw en kind, burg en land, en de
lieden op zijn kasteel, in 's onings befcherming, wa-

pent zijn yolk , en gaat ridderlijk zijnen magen en voormaligen gasten de vriendfchap opaeggen, en den flrijd
aankondigen . Aafidoenlijk is dit tooneel ; maar Dog
aandoenlijker bet volgende . 11 A C E N beefs van R uD
dit is in den langen ftrijd i'chier gebroken ; dat van
: f A C E N verR U D
zoekt zijn' vijand om dat betere ichild, -- en zijn •
vijand geeft bet hem . „ Nu werden aller oogen van
• heete tranen rood ; zelfs de grimmige
• hard ook van gemoed, werd geroerd door de gave des
„ edelen Ridders, in zijne uiterfte ure gedaan, en be •
„ looft, dat hem nimmer zijne hand zal aanraken, al
• floeg hij alle de Bourgondicrs ." Alle deze hardvochtige krijgslieden beginnen to weenen . - De itrijd begint . R U D
den middelften der Boufgondifche oningsbroeders ; en
de dicliter roept in geestvervoering uit
Een vader veler deugden lag daar in R U D G E R dood!
( let vervolg en hot hierna .)
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verweet den Romcinen, dat zij alle vier
iverelddeelen , alle clementen vereenigden op hunne
maaltijden . Wat zoude hij flu wel zeggen , wanneer bij
zijne oogen op het tafeltje voor bet ledekant van een'
onzer lijdende C R E S U S S E N kon flaan , en daar dikwijls in icn fleschje of doosje bet noorden en het zuiden, bet oosten en bet westen vond zamenvermengd?
Ten minfle zoude men denken , dat de menfchen tot de
veilige eenvoudigheid der natuur moesten wederkeeren,
wanneer zij op het fmartelijk en verdrietig krankbed
zoo zwaar mocten boeten voor de verfmading barer wijze lesfen . Maar neen ! er kan geen boom ongefloorct
groeijen in de diepfle wouden van Peru, en de ingewanden der aarde verbergen to vergeefs bet vergiftig
rattenkruid ; niets blijft onaangeroerd ; bet moet verfchijnen voor bet bed des armen lijders, oni hem, behalve bet geweld der ziekte, ook nog de vreesfelijkc
tvoede van een onzeker geneesmiddel to doen verduren .
1k ben er verre van verwijderd, om bet onizigtig gebruik
van vreemde of ilerkwerkende middelen to wraken . De
rijkdom der natuur flaat voor den mensch open, en de
emel fchonk hem de gave der opmerking en des oordcels, om zich van hare fchatten tot zijn eigen voordeel, tot zijn behoud to bedienen . Maar bet is jammer,
dat onder de verfrisfchende voorjaarskruiden de vergiftige fcheerling wast ; of iiever, bet is jammer, dat er
onder de menfchen zoo vele menfchengedaanten rondwandelen, welke, in plaats van opmerking en oordeel,
zich alleen van hunne oogen en handen bedienen, en,
even als hunne broeders , de eigenlijke apen , hetgene zij
zien, nadoen, zonder er den zin van to vatten .
) EA'GELW . 1818 . No . 3.
1
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Waar zien wij dit nicer, dan in de geneesl .unst?
Waar heerscht meer omfiag, nicer onnoodige vertooning, dan aan bet ziekbed? waar nicer naaperij, dan
onder de zonen van E S U L A A P ? Zij leeren eene metligte namen van ziekten en van geneesmiddelen van buiten ; ziet daar hunne wetenfchap ! Geen wonder dus,
dat zij aan • al hunne bedrijven, door uiterlijke vertooning, een zeker gewigt trachten bij to zetten . -- De
eenvoudigheid is bet zegel der waarheid .
oe weinig
waarheid moet er dan zijn bij hen, welken wij den fchat
onzer gezondheid toevertrouwen! De taal, waarin zij
zich doen vertlaan, is een zamenftel van geheimzinnige
woorden, teekenen en krullen ; en naauwelijks zetten
zij hunnen voet in bet ziekenvertrek, of een leger van
trawanten omringt, als met een' tooverllag, bet bed
van den kranke, (vooral wanneer zijn geld then tooverflag betalen kan) alien even vurig om hem to helpen,
alien even ijverig en bezig, alsof zij vreesden, dat bet
minfte ondeeltje der ziekte bun ontfnappen mogt, de
mintte fchaduwe des doods bet bed mogt naderen . Gelukkig, zoo de geneesheer, als een toovergod van den
eerften rang, niet alleen in naam, maar in wezenlijke
magt, verheven is boven de lagere geesten, welke hij
heeft doen opdagen . Maar helaas! naauwelijks in that
zijne bevelen to geven, is hij al to dikwiils flog minder
in ftaat, derzelver uitvoering behoorlijk to befturen
zoodat zij hem weldra de baas zijn , en , van den heelmeester of apotheker tot den minilen zielcenoppasfer,
elk op zijne wijze, den zieke bezorgen .
Wie ziet niet in, dat dit de mogelijkheid der genezing vermindert, naarmate bet de handen vermeerdert,
waardoor zij gaan moet, eer zij den kranke bereikt? Ook het beste geneesmiddel verkeert, onder de handen
van ecn gewetenloos of onkundig apotheker, in een
krachtelous mengfel, of zelfs wel eons in een lievig
ver ift . Of het mes , dat in weinige oogenblikken de
oorza„ k van een langdurig fmartelijk lijden moest wegnemen, neemt, door eene onbedreven hand bcftuurd,
na
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na fchrikkelijke folteringen, bet leven weg, of verminkt
ellendig, Maar in bet bijzonder is bet de flechte, of
ook wel eens de al to zorgvuldige, oppasfing der kranken, welke meermalen bet beste geneesplan verijdelt , en
waarvooT niet zelden een lijder bezwijken moest, die aan
bet veroenigd geweld der ziekte en der geneesmiddelen
gelukkig weerifand had geboden . En daar velen mijner
lezeren, buiten twijfel, in de gelegenheid zullen zijn of
komen, om in dit opzigt veel nadeel aan to rigten of
veel kwaad voor to komen, willen wij er hunne aandacht, zoo bet mogelijk zij, een weinig op vestigen .
et oppasfen van zieken is eene kunst, welke, even
als elke andere, hare beginfelen en regelen heeft . Onze Duitj'che naburen hebben er zelfs boekdeelen over
vol gefclireven . Dit is nu juist zoo noodig niet : want
wat beh oeven wij, even als zij, to leven op bet papier, en dood to zijn voor do dadelijke wereld? Voor
den opmerkzamen is een woord genoeg .
Vier f'tukken zijn er, welke men vooral in een getrouw ziekenoppasfer vordert . Vooreerst, eene oplettende waurneming van alles , wat er in den lijder plaats
heeft, van alles, wat er om en bij hem gebeurt, ten
einde da,arvan berigt to geven aan den geneesheer ; ten
tweede, cene naauwkeurige, doch tevens oordeelkundige, vulvoering van deszelfs bevelen ; ten derde, de
verligting van den kranke ; en ten vierde, de verhoeding en voorkoming van all-, verdere nadeelen .
Wil men nader weten, hoedanig deze tukken doorgaans volvoerd worden , men trede f echts in de ziekenkamer! Wanneer men daar eon weinig de kaart van bet
land lent , en weet , welke foort van wezens zich in
then dampkring van potjes en fleschjes bewegen, zat
men fpoedig bemerken, dat er tweederlei ras van ziekenoppasfers is, welke ook de doelmatigf'e behandeling
des geneesheers bederven . Van beiden bier een enkel
woordje : want van de liefderijke en verftandige oppasfing van lijders to fpreken, valt buiten mijn beftek . Elk
geneesheer kent er de waarde, maar ook de zeldzaam-
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heid, van . -- Vooreerst heeft men in het ziekenvertrek eene foort van levende automaton, welke even als
uurwerken door de komst des dokters worden opgewonden, en tegen dat hij wee rkomt afloopen, zoodat zij
itilftaan, als hij zich ongelukkig wat laat wachten . Dezen hebben hunnen vasten gang, hunne vaste f em, en
hunne vaste manier in alles . Men heeft er, die, op
bepaalde tijden, den kop door de bedgordijnen fteken,
om to zien, of de zieke de oogen open heeft, hem dan
zijne medicijnen aaubieden, of vragen, of hij lets drinken wil, of zij zijne kusfens eens zullen opfchudden,
enz . Men heeft anderen, die zich in cen' gemakkelijken artufloel zetten, en, terwijl de arme zieke den flaap
niet kan vatten, bij een goed vuur eene zoete rust
benieten, en des morgens , bij het bezoek van den arts,
den genoten ilaap op rekening van den lljder flellen .
Deze laatfle foort heeft ook de manier, zoo veel van
liet geneesmiddel weg to werpen, als zij vergeten hebben er den zieke van to geven ; ook zijn zij gewoon,
hem niets verflcrkends of verkwikkends aan to bieden,
zonder er vooraf zakelijk van geproefd to hebben, en
d .n wijn met vrij wat water to mengen, opdat dezelve
niet naar des lijdcrs hoofd flijge .
Van eene geheel andere natuur zijn de ziel enoppas,fers van de tweede foort, waarin zoo weinig automatisch is, dat zij zich veeleer door hunne aandoeningen
laten beheerfchen .
liertoe behooren voornamelijk de
vrouwelijke betrekkingen van den lijder . Met een angflig gelaat en naauwelljks hoorbare fleet, vragen zij
hem , wel twintigmaal in een half uur , hoe hij 't heeft,
en pijnigen hem bijna , om hem tot bekentenis van kwalen to brengen, welke hij niet gevoelt . Naaawelijks
vernemen zij van verre den arts, of zij trippelen denzelven tegen, out hem hare ontdekkingen mede to deelen, en bedwelmen den armen geneesheer bijna met de
opfomming van alles, wat in den voorgaanden nacht is
ultgeflaan .
s cr een, in haar oog bedenkelijk, verfchijnfel, b . v . gebrek aan outlasting, of hoest, of
perk
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flerk zweetell, zoo worden zij boos, wanneer de arts
met hare bezorgdheid niec inflemt . Zij zien niets liever, dan dat hij bij elite verandering, hoe onbeduidend
ook, een ander middeltje bij de hand heeft, en zij zijn
niet beter in haar fchik, dan wanneer de tafel vol is
van fleschjes, doosjes en potjes, waarvan het eene dit,
bet andere dat uur moet gegeven worden, zoodat er
meer dan gewone oplettendheid toe vereischt wordt,
om er niet in to verwarren . Naauwelijks is er een bevel uit den mand van den Esltulaap gekomen, of men
bemerkt eene drukte en gemurmel als in een' bijenzwerm ,
en eene pap to warmed, of een weinig gerftewater to
koken, heeft zoo veel in, dat er het geheele huis, en
fomtijds de halve buart , aan to pas komt . Met de oogen
gebieden zij ftilte en loopen alsof zij op eijeren gingen,
en met den mond en de handen laten zij den armen lijder geen rust, en vermoeijen hem met vragen, z66 ingerigt en met zulk een gelaat en item, dat, zoo de zic .
lie nog eenig befef heeft, hij van angst, en fours van
ongeduld, erger moot worden . Altijd hebben zij wat
aan zijne kusfens of aan zijn dek to verfchikken , of leggen hem de handen onder de dekens, of vegen hem het
aangezigt af, of hebben wat aan zijne muss e nz . t o
plooijen ;fomtijds dwingen zij hem zelfs to drinken zonder dorst, icts zoets to nemen op de medicijnen, fchoon
'hij van alle zoet walgt ; of zij f'oppen hem tot de ooren
in de dekens,fchoon hij fchier ltikt van benaauwdheid .
Z66 trachten zij den lijder zijnen onaangenamen toeftand
to verligten en dragelijk to maken
n alle dingen van eenig aanbelang keurt men bet
noodzakelijk , volgens cen zeker plan to werken , en niets
to doer, hetgene los en op zichzelve ftaat ; maar in de
ziekenkanler laat men zich geheel beheerfchen door het
oogenblik : het eene uur durft men naanw ademhalen, en het volgende maakt men zoo veel beweging,
loopt men met zulke ontflelde gezigten door elkander,
alsof de zieke den adem reeds had uitgeblazen . Of, zoo
amen eenig hoofddenkbeeld volgt, het is our den zieke
to
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to omringen met al wat akelig en naar is . Een enkele
lichtflraal moet, in bet duister vertrek, alles in lange
fchaduwen hullen, als wilde men den lijder van lieverlede aan bet fchimmenrijk gewennen . Alles, tot 'zelfs
bet ingeven der geneesmiddelen, moet met een' zekeren
angst en verlegenheid gefchieden ; tot dat eindelijk de
zieke zelf er van words aangeftoken, en hem de vrees
hekruipt, erger dan de erg(le ziekte . Wanneer men dan
daarbij nog met den ijlenden gaat redeneren, en alles in
bet werk ilelt , om de zwakke herfens door dwaze tegenfpraak nog meer to krenken, of zoetelijk met hem
voortijlt, in plaars van hem op eenige andere wijze of
to leiden, of wanneer men den wispelturigen kranke,
zelf niet wetende wat hij wil, in alles to wille is, en
hem dus de vreemdfle dingen laat naar binnen flaan , om
nu niet van nog erger misflagen to fpreken, waardoor
men den kranke in de waagfchaal flelt, dan moot de
kans der genezing onzekerder worden, dan die van
behoud van fchip en lading in een' vliegenden ftorm .
. V.
OVER

ET AANWEN YEN DER ONWEDERS TE
PLATTER` LANDE,

D

e gebeele flad Arnhens moge zich verheugen over
de voor haar zoo gewigtige uitvinding van den Dondermolen (*) ; met verlangen moge zij bet tijd(fip to
gemoet zien, waarin dit, alhoewel wondervolle, echter
zoo veel belovend werktuig, op den nieuwen berg,
aan den Amilerdamfchen weg, zal worden opgerigt ;
de wandelende klasfe moge zich verblijden, dat hare
middag- en avondtoertjes, ondcr cings en boven over,
door geen onweer , flortregen , hagelbuijen en dergelijkeu meer zullen verhinderd worden ; zij mogen zich verheu .
( ) Zie het
L , bh44 ..

161en;elwerk

deter

Letteroeff.

voor 1817 . No.
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heugen, - maar de omliggende landman treurt! lij
bedroeft zich ; daar hij vreest, dat hem, door dit nieuwe werktuig, ook de zegen zal ontmalen worden .
Dit kennen de fleelien niet , ten minlle weinig ; luchtzuivering hebben zij niet noodig, dewijl hunne longen
reeds zoo gewoon zijn aan bet inademen van verfchillende luchtfoorten, dat een weinig meer of minder Been'
invloed op bun gellel heeft . De landlieden, daarentegen, hebben meer gelegenlieid, om, in bet onwetr,
Gods wijsheid en goedheid op to nierken ; zij ondervinden, meer van nabij, de gezegende uitwerkfelerr van
hetzelve, en danken God voor de zuivering der lucht,
die, dadelijk na bet onweder, hunzelven, hun vee en
hunne akkers verkwil:t .
Zou bet nu niet jammer zin, dat de, ook zoo veel
zegen aanbrengende, electrieke ftof nuttteloos in de
aarde gemalen wierd? Zoo men geene donderwolk bo .
ven Arnhc?m dulden, en zoo min den goeden als den nadeeeigen invloed van derzelver uitwerkfelen ondervinden
wil, moet dan daaronder de omliggende landman lijden? - Deze vraag bij mijzelven doende, kwam de
gedachte in mij op, of er niet een werktuig zou kunnen gevonden worden, om de, zoo verkwiste, electrieke ilof van den molen op to vangen,ten dienile van
hen, die Gods weldaden naar eisch waarderen . llierover verder ernilig nadenkende, gelukte bet mij, een
plan daar to ilellen tot het vervaardigen van een werktuig, lietwelk ik Blikferpornp noem, en waarvan ik
gaarne de bei'chrijving bier laat volgen, in de hoop van
hierdoor iets toe to brengen tot de kennis van het becddvingen en befluren der Natuurverfchijnfclen naar onZen 1vil.
Ter opvanging, dan, der electrieke flof, moet in de
nabijheid van den Dondermolen een in den grond gegraven vergaarbak zijn, om daarin de afleiders van de fleaTo laten afhangen (*) . Deszelfs gedaante kan zijn naar
Ve1-

(~} Flet is niet to denken, dat de Directeurs van den rro1 4
1en
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verkiezing . De bodem en de wanden moeten flevig
geleemd, hierover eerie zware laag pek gefreken, en
vervolgens met lood bekleed worden .
De pomp beflaat nit twee raden, waarvan 'net eene
(zoo groot mogelijk) bij de ftad, en bet andere (zoo
klein mogelijk) op een dorp flaat, en welke ik, ter onderfcheiding, bet lads- en bet dorpsrad noem ; moetene
de bet eerfie met zijne as boven de dorpzijde des
kuils geplaatst zijn . Over doze raden gaat eene keten
zoogenoemd~ zuigers, zonder eind, even als bij den
welbekenden kettingmolen, welke rakelings langs bet
bekleedfel des kuils moot kunnen gaan . Die van dozen
molen een duidelijk begrip verlangt, verwljs ik naar een
werk, getiteld : Trait6 Eldmentaire des Machines, par
M s T A e E T T E, planche jupplementaire B .
Voornamelijk, echter, verfchilt de pomp van then
molen , dat de laatfle in een' hellenden land geplaatst
is om opwaarts to werken, en de eerfle moot getleld
zijn naar gelange de omftandigheden bet vorderen, en
dezelve naar beneden, vlak, naar de hoogte, of foms
berg op berg af, werken moet .
Uit den vergaarbak gaat onder den grond een riool,
't welk of van planken of van fleen , en , even als de
vergaarbak, van binnen fleck met pek aangeflreken is .
Dit is de buis, waarin de geladene zuigers gaan ; terwijl zij ledig boven den grond, over eene daartoe geanaakte flellaadje, kunnen terugkeeren .
De zamenflelling der zuigers is nagenoeg op de wijze
als
len hieromtrent gees content zouden willen geven . Men zon
er, wel is waar, tegen kunnen inbrengen, dat dezelve, to
bekrompen zijnde, aan den molen hinder zou ku .men toe.
brengen ; doch dit is voor to komen : men zal toch op ddncn
ndien men dug
dog bet geheele firmament Diet uinnalen .
flechts opgeve, hoe veel honderd Rijnlandfche morgen wolks
dagelijks kan worden uitgemalen, kan de vergaarbak daarnaar
evenredig gemaakt worden .

Tr ?LATTLN LANDr .
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a1s de collecteur van c A V A L L o(*) . Zij hebben een'
platten voet, waarop zij regtftandig kunnen voortglij .
den, en die uit drie flukken befaat, welke met fchar_
nieren aaneen verbonden zijn . De zuigers zijn door
zijden koorden aan elkander geketend .
er getal der.
zelven is onbepaald, en hangt of van den affland tusfchen de clad en bet derp . Mij dunkt, wanneer men
vijftienbonderd zuigers voor ieder kwartier uur gaans
rekent, zulks wel voldoende zijn zal .
Bij her dorpsrad is een groote conductor, die een
anker ftof bevatten kan
en dus tot eene vaste
mat gebruiltt kan worden . Deze is dienende, om de
electrieke ftof weder van de zuigers over to nsmen en
to vergaderen, tot dat er naar willekeur over befchikt
worde.
n derzelver nabijheid is een toeftel tot bet vervaardigen van ontvlambare lucht .
De beweging dezer pomp zou her best gefchieden
kunnen door middel van een treerad, 't welk door menfchen in beweging wordt gebragt . Daar her echter wat
kostbaar zoude wezen om deze alien to onderhouden,
kon men cen request prefenteren aan bet Gouvernement, om daartoe die genen to gebruiken, die, in de
kracht van bun leven, uit hoofdevan zevenjarigen fladsdienst of andere dergelijke gewigtige posten, op penfioen gefteld zijn . Deze zouden zich misfchien ook wet
gewillig daartoe laten vinden, wijl zij dan gelegenheid
hadden om nuttig to zijn zonder hard to werken : want
dat zull:s wel onder een pijpje kan gefchieden, kan iedereen begrijpen, die ooit een' bond in een' karnmolen
heeft zien loopen .
Wanneer nu de pomp in beweging gebragt is, is
hare werking de volgende : Wanneer de zuigers zich
be(*~ Zie W E G L E B'S Magie, Vilde Deel, Plaat 2 .
( j ) Door een anker electrieke ftof verfla ik die lioeveelheid, waarrede men eene batterij van vierenveertig wijnflesfchen laden kan.
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bevinden onder de vertikale middellijn van bet ftadsrad,
zijn zij gelloten, en laden zich aan bet bekleedfel van
den vergaarbak . Zoodanig gaan zij voort, tot dat zij
komen aan bet dorpsrad, waar zij door de kromnning
over hetzelve zich openen, en op den grooten conduc ..
for ontladen worden .
Van de kalfsvliezen kan elk landman, die een melk .
beest houdt, zelf donderwolkjes vervaardigen, (van
grootte naar verkiezing) die, om beter gelcidend to zijn,
gepotlood zouden kunnen worden, en dezelve bij de
luchtmachine en de blikfempomp brengen, om geladen
to worden . Naar behooren voorzien zijnde, kunnen
zij dezelve bewaren, tot tijd en wijle htan eene onweers .
bui bet best gelegen komt . Dan laten zij er eenige, met
electrieke ftof en ontvlambare lucht, fommige echter
met lucht alleen geladen, op, de eerf'te aan een' zijden,
de andere aan een' koperdraad, die elkander dan in de
lucht onimoeten, aantrekken, donderen en blikfemen,
al naar verkiezing, en zonder nadeel to kunnen doen .
ndien men, bij verdere volwaking van den Dondermolen, in beide foorten t)ing handelen, namelijk in poen negative ftof, zou men dit menfchelijk onweCr
nog kunnen verfterken, door de nu niet geelectrifeerde
wolkjes negatief to laden, en, als de anderen , aan een'
zijden draad to laten opgaan ; terwijl, in dat geval, de
Blikfempomp ook daartoe zou kunnen ingerigt worden .
Omtrent bet nut dezer pomp behoef ik niet verder
nit to weiden, wijl elk onbevooroordeelde dit van zelve begrijpen zal . Echter kan ik niet voorbij, ten flotte, to doen opmerken,dat dezelve alle nadeelen,die de
Dondermolen, op zichzelven ftaande, zou kunnen veroorzaken, verdrijven zal, en zelfs bet vergaan der wereld,waarvoor men anders fpoedig zou to vreezen beb .
lnmers, ndien de Donderben, zal kunnen beletten .
molen aan de verwachting voldeed, kon, binnen een'
korten tijd , onze aardbol , met al wat daarop is , pofitief geladen zijn . En, dit bet geval zijnde, zou hij dan,
door de aantrekkende kracht der electrieke ftof , niet zbd
tus-
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tusfchen zon, maan en ftarren heen en weder geflingerd worden,dat er de geheele vernietiging op volgde?
Deze zwarigheid wordt door de Blikfempomp geheel nit
den weg geruimd ; eene zwarigheid, die waarlijk niet
gering is .
B.

ETS, OVER VONDEL'S G
ZELFS

SBREC T VAN AEMSTEL, EN DES-

ONGSTE VOORSTELL NG, MET N EUWE DECORA-

T LN, OP DEN AMSTERDAM3C EN SC OUWBURG .

ikwijls is er geklaagd over de geestdrift, waarmede voort .
brengfelen van vreemden bodem n ons vaderland gevierd,
worden, terwijl de vruchten van eigen grond met iniskenning
over het hoofd gezien worden ; en deze klagte, hetzij met
fchaamte gezegd! kan niet dan als zeer gegrond befchouwd
worden .
s het niet inderdaad eene onvergeeflijke onver .
fchilligheid voor eigen waarde, dat bij eene natie, welke
eenen V O N D E L aan het hoofd harer tooneeldichteren kan
noemen, dit onCchatbaar voorregt tot zoo verre words ver.
onachtzaatnd, dat deszelfs tooneel fchier geen' zweem van
oorfpronkelijlthcid meer overhoudt, en at zijnen luister van
vreemden moet ontleenen? a, zoo verre gaat de afgodifche
itulde, aan vreemden toegebragt , dat men de ollandfche natie ongefchikt gerekend heeft , om iets oorfpronkelijks in dit
et zij verre van ons, den
vak to kunnen voortbrangen .
roem der tooneeldichteren van andere natien to willen verkleinen! Ware ook alleen aan die meesterftukken, welke dell
roem der eeuwen met zich voeren, zulk een uitfluitende
voorrang toegekend, zulks zou nog verfchoonlijk zijn : maar
met Gene verblindende partijzucht heeft men het enkele tenmerk
van vreemdheid aani'prank op dien voorrang vergund . Met
eene onverzettelijke geflrengheid heeft men den nationalen
geest onder de helemmerende wetten van vreemden gebogen ;
terwiji men echter de werken van den vreemdeling, die deze
zelfde, door zijne eigene natie gefmede, wetten verwaarloosde, een goed onthaal deed genieten . De gemakkelijkheid,
om, door her vervaardigen eener middelmatige, of zelfs zeer
kreupele vertolking, eenen naam its tooneelfchrijver to verwer-
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we ven, heefc gelegenheid gegeven, ons met gebrekkige
voortbrengfelen als to overiiroomen .
a, onbefchaamde ver .
talers hebben zich niet ontzien, in do voorredenen van b un .
ne nietsbeduidende letcervruchten, Allen geest van oorfpronkelijkheid in onze natie to ontkennen, en zelfs met bet werlt
van den grooten VONDEL openlijk.den fpot to drljven .
n weerwil van dit alles, heeft de Gijsbrecht van lemflel
van V O N D E L zich door alle omwentelingen in hot gebied
der kunst henen flaande gehouden, en is, federc de opening
van den ouden Schouwburg, jaarlijks ten tooneele gevoerd ;
hec is, in weerwil van alle tijdwisfelingen, eene behoefte
voor de natie gebleven, bet fink to zien ; en geene waanwijze befirijding van deszelfs verdienden, geene minachting voor
eigene . of vooringenomenheid met vreemde voortbrengfelen
heefc dit kunnen weren : en ziet daar een ontegenzeggelijk
bewijs van deszelfs wezenlijke waarde!
Vanwaar dan toch de miskenning van onze natie in dit vak?
Zou de geest, die zoo heerlijit bij een vorig geflacht heefc
uitgeblonken, bij volgende geflachten dan zoo geheel verloren zijn, dat or zelfs geene fpranken van zijn overgebleven? Vanwaar bet zeldzaam verfchijnfel, dat menfchen, die
yoor lieden van fmaalc wilden doorgaan, fomtijds gefchroomd
hebben, or den verdienden lof nan toe to kennen, en zelfs
hot bijwoneu der vertooning van bet fiuk eene gewoonte
noemden, of daartoe een antler voorwendfel to baat names?
s dit alles met de wezenlijke vereering eens nationalen voort .
brengfels van die waarde overeen to brengen? Aan hec publiek toch is in dozen niets to wijten : hot publiek, zoo dikwijis onder den naam van den greoten hoop miskend, heeft hier
eene flandvastige hulde aan den oorfpronkelijken geest onzcr
natie toegebragt .
en, alleen, die verinetel genoeg geweest ziju om den
geest van bet algemeen to willen overheerfchen, geldc dan
bet verwijt van onregt . Zij Loch hebben de Nederlandiche
dichters met geweld in bet juk der Franfche tooneelwetten
gebogen, bet genie nan banden gelegd , en den weelderigen
rijkdom onzer fchoone moedertaal in enge perked befloten ;
zij hebben den hooffchen geest der Franfche dichtkunsc in
bet gebied der vrijheid gedrongen ; zij hebben, dcor eene
llaaffche eiding, de opkomende vruchten bloei en wasdoni
benonien ; zij hebben, hetgcen andere natien over hunne dish,
ters
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ters gedacht en gefchreven hebben, op de onzen toegepast,
en er hunne magtfpreuken uit afgeleid ; zij hebben bet algemeen gevoelen aan banden willen leggen, en hem , die hen
durfde tegenfpreken, als fmakeloos veroordecld ; zij hebben
hierbij niet begrepen, dat ieder genie zich een eigen (poor
baant, en vergeten, weak cell voortreffolijk voorbeeld wij in
onszelven hebben .
a, wij zeggen hot, en zeggen her met zelfgevocl, - wij
hebben aan bet hoofd onzer tooneeldichteren eon genie vau
den echtcn flempel . Laat men over den vorm twisten zoo
veel men wil, in de kern, niet in de f<chaal, ligt de waarde .
n handeling, flijl, onderhoud, fchildering van karakters, is
V O N D E L mecster ; de hooge flijl van hot treurfpel is bij
hem, op cone onbegrijpelijkc wijze, met de cenvoudige natuur verbonden . Vreest riot, gij, die do zucht voor doze
goddelijke kunst in uwe borst voelt ontwaken, zijn fpoor
to volgen 1 unt gij hem op zijde fireven, of flecbts in zijne
fchadnw wandelen, men zal ook u den naam van meester niet
outzeggen, al ware hoc, dat gij ook tegen de wcaeu van
C o R N E L L E gezondigd had, Of B 0 L E A U zoudt vcrtoornd
hebben . Welke glass taant riot in de uabijheid van den uister, die zijuer zaugllcr omzweeft? Ook hij heeft, wel is
waar, hot voorbeeld der Gricken gehad, en wetter geeerbiedigd : maar deze waren de ecuwige wetten van hot ware cu
fchoone ; zij lagen in zijne ziel, •e nwerden door de verbazende
kracht van zijn vernuft omvat en gewijzigd . Geene werktuigelijke flavernij heeft dac vernuft kunnen beperken ; en zelfs zijno verfificatic is door cenen geest van vrijheid bezield, waartoe zich nog nimmer iemand na hem heefc kunnen verheffen .
\Vat dan flaaffche echoos van vermetele Godfpraken ook
nog mogen zeggen, welke gebreken zij ook in dir fluk mcenen to ontdekkeu (*), kan hot den beminnarcn van bun vader(*) Als cone verldeining van de waarde van Cijsbrecht vaait
hebben wij dikwijls de verfchijning van den Engel
hooren berispen, als een fchraai middel om bet flak to doen
cindigen . Doze verfchijning ftemt intusfchen overeen met den
geest, waarin do perfonen, in bet ftuk voorkomende, fpreken, en this met den geest van bet fcuk zelve, oil behoort
dlzoo onvermijdeiijk cot bet geheel .
s doze verfchijning
cone
Aeniflel,
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derland, den voorilandereu van kunst niet dan aangennam zijn,
dot van tijd tot tijd dit treurfpel op hoogeren prijs gelleld
words, en men er de waarde meer algemeen van begint to
gevoelen . mmers, men zoekt geene voorwendfels meer, otn
de vertooning bij to wonen ; men flelt belong in de uitvoering, en men vindt er genoegen in, de fchoonheden op to
merken ; her is cell algemeen onderwerp der gefprekken geworden, en zelfs vreemdelingen hebben hunnen lof, als eene
billijke ichatting, er niet aan kunnen weigeren .
s men met de kostumen in dit lluk lneer en nicer bij de
waarheid gekolnen, (men behoeft toch do plaatjes , hiervan
nog voorhanden, ilecnts even to bezigtigen, om zich to over .
tnigen, hoe men voorheen hierin dwaalde) en hebben voormalige Befluurderen hierin reeds aanmerkelijlce verbeceringen
daargetleld, met hoeveel genoegen moesten wij dan niet zien,
dot de tegenwoordige Directie Diets onbeproefd last, om aani
dit met?sterflak al den luister bij to zetten, welke daaraau
voegt, en zorg, moeite noch kosten gefpaard heeft , om dit doel to
bereikenl Reeds vdbr eenige jaren hebben wij pogingen tot
verbetering van de fchikking der tooneelen opgemerkt ; bij de
laatice vertooning hebben geheel nieuwe en in den ftijl van
den tijd, waarin de handeling voorgefteld wordt, vervaardigde Decoration bet fcuk nieuwen luister bijgezet, of laten wij
liever zeggen, hetgeen aan hetzelve onthouden was, or bij .
gevoegd .
mmers, hier zijn dezelve geene ijdele fieraden ;
zij maken eene behoefte voor de waarfchijnlijkheid der handeling, cen onontbeerlijlt onderdeel van bet ftuk zelve uit :
en her ftrekr der Directie van den Schouwburg ter onuit .
tvischbare core, aan her work van den Vorst der Nederland .
fiche Dichteren, ja, laten wij or bijvoegen, nan den Vader
van her
ollandsch Treurfpel, deze billijke fchatting toegebragt to hebben ; en - wij mogen her met genoegen, wij
mogen her met nationaal zelfgevoel zeggen - her vaderlandsch publick heeft tilt erkend en or regt aan gedaan ; bet
heefc
eene gebrekkelijke inlasfching, dan is de rol van den cr0 F 0 x L E s, her ook ; den Grieken weigert men toch geen rang ; en hoeveel zouden de
Franfche meesterfiukken niet verliezen, indien daaruit tea
Grieken he, hunne teruggegeven wierdl

kules, in den Filoktetes van s
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l'iee£t do vertooning, veertien herhaalde malen, met een' ijverigen toeloop vereerd, met geestdrift toegejuicht . Wij vra.
gen : zou dit bet geval met bet beste Franfche treurfpel kunw
non worden , indien ook de voortrefelijklte beeldende kunfte .
mars zich uitputteden om or alien luister aan toe to brengen?
Dan, laten wij ons een oogenblik bij de befchonwing bepalen .
Bij bet opgaan van do gordijn vinden wij ons dadelijk in
den tijd verplaatst . Dit eerfte tooneel levert een gezigt op
aarlemmer poort, volgens de oudfte afbeeldfels,
de oude
met een gedeelte der ftad . et hek, dat dezelve affluit, words
v66r bet optreden van Gijsbrecht geopend, en bij treedt bui .
ten do poorc. Deze decoratie voltooit niet alleen een fraai
tafereel, maar werkt bijzonder mede tot de natuurlijkheid in
de voorltelling van dit geheele bedrijf.
n her tweede zien wij bet oude
athuizer klooster van
buiten .
etgeen wij wegens de decoratie van hot eerfle bedrijf gezegd hebben, is ook op deze toepasfelijk .
ot verwelcc inderdaad eene plegtige aandoening, door de begoocheliug (bier zouden onze wetgevers naar den Franfchen ftijl
zouder twijfel bet woord ilhifie gebraikt hebben) in vroegerc
eeuwen teruggevoerd . Do fchijnbare hechtheid van dit gebouw, bet licht, door de venfters fehijueude, alle b ijgebrag.
t o kleinigheden, hot fpreekruitje niet nitgezonderd, alles werkte mede om doze begoocheling to voltooijen ; en bet kon
den licfhebberen, welke aan hunne vaderrad gehecht ziju,
niet dan nangenaam zijn, zich als 't ware bij dir oude gefticht, hetwelk bun anders de gefchiedenis alleen herinnert,
verplaatst to vinden, en hunne aandacht met de befchouwing
bezig to houden .
De kloosterkerk van binnen leverde ook geheel nieuwe,
lat wil zeggen nimmer hijgebragte, voorwerpen ter befchouec koor werd door een breed getralied hek afgewing op .
perkt ; door hetzelve zag men de nonnen op gottifche kerkbanken gezeten, en in bet midden had men bet oog op een
welingerigt altaar . Wij hebbenn fommige liefhebbers hooren beweren, dat do kloosterkerk met bet open middelvak, zoo als
dezelve eertijds voorkwam , moor indruks maakte . Wij willen
niet ontkennen, dat dac tooneel to alien tijde een' levendigen
indruk op ons maakte ; bet donker inzien tusfchen de geweiven
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von .eeft icts fombers en plegtigs, en onze Schouwburg heeft
altijd room gedragen, en zal zich alcijd mogen vcrhoovaar~
digen, op deze decoratie . Men zal echter moeten toeftem .
.men, dat men thans der waarheid naderbij gekotnen is, zoo
wel door de bijgebragte voorwerpen, als door andere waar~
nemingen in de handeling ; en, ware dit verzuimd geweest,
de verbeteringen zouden zeer onvolkonien gebleven zijn . Er
behnorde zelfs eenige floutheid toe, om de ineengedrongen,
verwarde groep op den voorgrond, bij door jaren gewettigde
vertooning, uiceen to rukken, oin or eon nicer met bet verhaal overeenkomftig tafereel van to maken, waarin wij fraaijo
groepen aangetroffen hebben . Blijft hierbij, voor ftrenge be .
rispers, meet to wenfchen over, laten zij zich met bet ge .
wonnene vergenoegen, in de hoop van door den tijd hunne
wenfchen welligt geheel bevredigd to zullen zien.
De decoratie van hot laatfe bedrijf was (zoo als nict an .
ders zijn kon) denkbeeldig.
et floc ; tegenover hetzelve eon
wachthuis ; de plants van bet floc, door een' muur met eon
poortie afgefloten ; buicen den muur cone flotbrug, - ziet daar
eon in den geest van bet iluk fraai geheel, waarvau men fliers
zou willen misfen ; zelfs de masten der fcheepjes, boven den
muur uitkomende , deden eene voor bet gevoel aangename
working . hlet aan Amfierdam zoo eigene , de bron van deszelf-s latere grootheid, ontdekte zich hier in de eenvoudiger
beginfelen ; en alles werkce mede, om het geheel belangrijkr
to maken . - a, nu kunnen, nu durven wij beweren, dat,
under de latere volken, geene natie eon zoo geheel nationaal
ftulc bezit ; en wij mogen zelfs de hoop niet koesteren, immer
lets to zullen aauwinnen, dat voor ons even belangrijk zijtl
han .
Wat de uitvoering betreft, hierover zullen wij ons niet nit .
laten . Genoeg zij hot , ce zeggen, dat daaromtrent niets verzuimd is, en de Nederlandfche tooneelisten getoond hebben,
den gees t van V O N D E L to kennen en to waarderen .
Lacen wij dan ook in dit kunstvak onzen eigenen rijkdotn
fchatten! Waartoe vreemden eenen lof toegezwaaid, then wij
onszelven mogen toeeigenen? Laat de verwaten uitfpraak van on .
bevoegde en onbefcheideneregters oils flier overblufen! ladden
deze , door alle tijden been, niec to veel invloeds gehad, wij
zouden fcdcrt voNDEL ' s tijden grooter fchreden gedaanhebben. Waartoe this eeue niets afdoende veroordeeling, wellce-,
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indien zij niet geheel werkeloos blijve, de geestltracht ondcrdrullt?
andhaaft bet Nederlandsch tooneel niet, zooveel
de geest der tijden toelaat, den room van vroegere tijdvakken? bat wij ter loops nog eenen blik werpen op den Nat
van dat tooneel in bet algemeen, en wij zullen geene meer
bijzondere aanwijzing behoeven.
Terwijl geheel Europa de meest gedrogtelijke voortbreng
felen met den grootflen toeloop ziet vereeren ; terwiji, op
de Parijfche tooneelen, de ftukken a grand pectacke elkander verdringen, en de lneesterliukken van C O R N E L L E ell
R A C N E bij de menigte doen vergeten ; terwijl, to Londen,
de paarden de hoofdrol fpelen, en de werktuigmakers zich
vitputten in zinverrukkende vindingen ; terwijl de verlichte
Duitfchers de vertooning van Doctor Faustus bewonderen, -words to Bmflerdam v O N D E L 's Gtjsbrecht van ,fem lel, tot
veertien achtereenvolgende males, met de meeste zorg uitgevoerd, met den grootllen toeloop vereerd, en met de hartelijkfle toejuiching bejegend . n fchaduw van VONDEL, Z C
Wij
UYDECOPEE, VAN MER EN, NOMSZ en anderetl
van tijd tot tijd verfchijnen ; en wij bejammeren daar flechts
bij, dat zij to veel met vreemden iverkeerd, en niet altoos dien edelen Vader der Nederduitfche Tooneeldichtkunst in bet oog gehouden hebben . Op hetzeifde tooneel
zien wij, ja, her vast niet to ontkennen, ook flukken van
minderen flempel ; maar tevens de beste voortbrengfelen
der vreemden . Wij zien er al de pracht van decoration en
kostumen, gepaard met uitgelezen muzijk en danskunst in de
Balletten . Wij zien dit alles vereenigd in onzen d nen, eenigen nationalen Schouwburg, en vragen hierbij : welke flad in
Europa kan lets gelijks aantoonen? Wij vragen, en met regt :
waar, vinnige berispers! waar is dat vreesfelijk verval van
fmaak bij her Nederlandsch tooneel? en, her een met her an .,
der vergelijkende, waar words de goede fmaak meer gehandiiaafd?
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e dig was helder, maar de zon brandde geweldig,
en onze muilezels fleepten ons langs ongebaande, glibberige
en zandige wegen tegen bet gebergte op . Eindelijk zagen
wij beneden ons bet herbergzame Catania, en de onmeetbare vlakre der zee, welker uiterlte omtrek zich langzamerhand
naar den gezigteinder fcheen to verheften . Onze vriendelijke
huiswaaM volgde ons met een rijpaard, dat genoegzamen
leefcogt droeg. - De lavavelden zijn zeer vruchtbaar, en uit
hunnen zwarten fchoot ziet men rusteloos en zonder verpoozing de rijkfle zuidelijke plantgewasfen to voorfchijn komen ;
weshalve men ook op deze gevaarlijke lavafchors de bloeijendile dorpen van Sicilie vindt , en de derdehalve mijl, die men
van Catania naar Nicolofs aflegt, eene onafgebrokene rij van
welvarende gehnchten en met vruchten overladene tuinen oplevert . Op meerderen afiland verliest de weg zijne aangenaamheid , en ongev - eer een half nun beneden Nicolofs begins
reeds bet zwarte lavazand bet aardrijk in treurgewaad to kleeden . Niet verre van bet dorp ligt een diepe uitgebrande krater, die vOor omtrent driehonderd jaren vuur gefpuwd heeft .
-- Tegen den avond kwamen wij to Nicolofi nan, en vonden
in bet huis van Don M A R O GEM M E L L A R 0, ntendant en
geneesheer, bet vriendelijkst onthaal . Deze zoo beminnenswaardige, befcheidcne, en met de rijkfle kundigheden begaafde man, is to gewigtig voor den reiziger, OM Diet ietS
van hem to zeggen. Alwie, van Catania komende, den Et.
va beflijgt, moot of in bet klooster San Niccolo d',Brena,
niet verre van Nicolofs, blijven, of in dit dorp tot de gastwrijheid van den eer GEM M E L L A R 0 zijne tocvlugt nemen ,
die ook aitijd een vertrek voor den reiziger ten beste heeft
wij durven dit laatfle veilig aanraden ; daar bet onderrigt en
de
(*) Deze hoogst merkwaardige togs werd ondernomen den
30, 31 Mei, 1, 2 unij 1815 . door drie Duitfchers en dcrnen
Engelsc,'s;nan, en is getrokkeu uit eene Dog onuitgegeveue
Reize van Prof. REP AL DE S , to Br•c slau .
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de aanwijzingen van then geleerde, die gedurende viiftien
jaren met de innig(le belang(lelling en oplettendheid den Etna
bezocht heeft, ouontbeerlijk ziju . Reeds vbdr het jaar 1804
bouwde G E M M E L L A R O, op eigene kosten , in de nabijheid
van den zoogenoemden filozofifchen toren, drie vierendeef
nurs van den rand des hoogen kraters, eene kleine woning,
om den reiziger tegen fneeuw, bagel en onweder to befchut .
ten . Toen een Engelsch officier, Lord F o R B E s , bet weldadige dier fchuilplaatfe ondervonden had, bewoog hij G E MM E L L A
0 , om , met behulp van zijne laudgenooten in
eilie, die voor de onkosten zouden infchrijven, bet huis merkelijk to vergrooten, en bij hetzelve, tot meerder gemak,
eenen flal voor de muilezels en rijpsarden to bouwen . Met.;
tegenflaonde doze bijdragen der Engelfchen, noemen echter
de inwoners van Sicilie dit gebouw bet huis van GEM M E L
L A R o ; daar her zeker is, dat zijne eigene bijdragen die der
anderen verre overtroffen hebben . leder reiziger ontvangc den
fleutel van dat huis .
etzeive ligt niet verre van den lava .
flroom van 1787, en nan den mond van den krater van 1669,
die den kegel des volkaans in{okte . G E 114 M ELL A R 0 en zij n
getrouwe leidsmau ANTON O BARB A G A L L o doorkruifen
ouvermoeid dezen wonderbaren berg, en de eer(le zonde
zonder twijfel vrij wat beter dan F E R R A R A, die nooit den
Etna beklom, in f}aat zijn, cm ons eene goede natuurlijke
gefchiedenis van dezen volkaan to leveren . - Na korte rust
braken wij tegen half 1o tire 's avonds op, onder bet geleide van eenen gids to pnard en con' anderen to voet . Wij
kwamen, half ftruikelende , langs eenen hoogstmoeijelijken weg,
in den donkeren nacht, de woudflreek gelukkig door, dank
zij onze muilezels, die ODs door de verwarde lavaklippen
veilig benen voerden. Eindelijk trad de 4naan to voorfchijn
en hare bleeke firalen toonden ons in de diepte de onmeetbare vlakte der fpiegelheldere zee . Naauwelijks waren wij
erop in de fneeuwflreek gekomen, of de hemel word aan alle
kanten met zwarte ftormwolken bedekt, en de doordringende lucht verftijfde ons . Er was geene hoop, out den opgang der zon to aaufchouwen , waarom wij zoo rustig voor .
waarts gefneld waren ; weshalve, daar wij veel ongemaks van
do ruwheid des weders leden, wij befloten, in de lavafpelonk,
Grotta del Castelluccio genaatnd, eenigen tijd nit to rusten .
Nadat wij bier eon goed ontbiit al tandenklapperende gebruikt
i 2
had .
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hadden, togen wij, door de onmetelijke lavai%sfche widen.
de, verder voort ; want de Grrotta del Castelluccio hgt nog twee
uren beneden den krater. Eindelijk ging de zon in bet midden der fcormen op, en verlichtte deze verfchrikkelijke woestijn . Alle groeijing, de groene mosftruik alleen uitgenomen,
had reeds lange opgehouden . Met wolken en damp omgeven, trokken wij nu over witte fneeuwvelden, dan door
eene zee van zwarte asfche, zonder dat wij meer dan vljftig
fchreden rondom ons konden zien . Toen wij omtrent duizend fchreden van G E M M E L L A R o's huis verwijderd waren,
begon onze Engel%he reisgezel vreesfelijk to fenen, en viel
onmagtig van zijn' muilezel in de armeu des geleiders . Wij
hadden onzen geringen voorraad van wijn, waarmede wij hem
hadden kunnen verkwiltken, in bet lavahol van Castelluccio
gelaten ; en daar de fijne lucht, en de buitengewone afwisfeling van bet klimaat, de eenige oorzaak zijner ongefeldheid
was, zoude bet dwaas geweest zijn, hooger to klimmen ;
weshalve wij hem met mantels toedekten, en hem naar genoemde grot droegen. Eon uur Naps, en de meer wane en
dikke lucht, gaf hem zoo vele kracbten weder, dat hij met
ons naar Nicoloft konde afrijden . Wij kwamen des namiddags
ten 3 ure in dat dorp nan, en verkwikten ons door bet goed
onthaal van onzen huiswaard en door een' zachten flaap . Toen
wij ten 9 ure des avonds ontwaakten, fond bet uitfpanfel in
voile pracht en glans boven ons . Oogenblikkelijk was bet befluic genomen ; de muilezels werden gezadeld ; wij given onzen kranken reisgezel aan de zorgen van Don 1n A R 10 over,
en reden vrolijk naar den rookenden kegel . De nacht was
heerlijk fchoon ; de rook fleeg loodregc nit den krater naar
den donkerblaauwen hemel op ; de gouden fikkel der main
zwom in den reinen ether, en befcheen den vloed . Flet hart
huppelde van vreugde ; wij juichcen en zongen . De muilezels klauterden als fteenbokken veilig over de lavaklippen,
en fpoedig kwamen wij in bet binnenfe van de woudfreek .Wij hadden bet einde der woudfreek nog niec bereikc, toen
ecu fnijdende wind zich op eenmaal verhief, en fchielijk in
een' vliegenden form overging . Wij waren geheel verkleumd,
en zonder de mantels, met welke G E D M E L L A R O'S zorgvuldigheid ons voorzien had, zouden wij order de koude be .
zweken zijn . Gelukkig, dat wij niet verre van bet zoogenaamde Geitenhol waren ; cone fpelonk, waar B R YD ONE,
door
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door een' zwaren val en voetverwrikking, zich genoodzaakt
ier traden wij it] .
zag, een einde aan zijnen togs to waken .
Schielijk flikkerde in dit duistere lavagewelf een vrolijk vuur .
Niettegenflaande al bet ongemak, dat wij geleden hadden,
was deze necht een der onvergetelijkfle onzer pelgrimsreize .
Nu en dan fcheen de traan door de zwarte wolken, en in de
ontzaggelijke diepte zagen wij de zee ; boven ons, op verren affland, fleeg de dampzuil flatig naar boven ; zwarte fcha.
duwen verrpreidden zich in ons hol ; voor ons flonden de gctrouwe inuilezels met nedergezonkene hoofden ; wij waren
rondom bet vuur gelegerd, en onder bet dak van den voor,
maals vloeibaren vuurflroom konden wij met den herder van
T EOCR TUS uitroepen ; „ o Etna! mijne moeder! eene
aangename grot bewoon ik in deze holle rots, en wat ik immer droomde, bezit ik ." - Te tniddernacht braken wij op ;
maar de ondoordringbare duisternis en de woedende florm namen op nicuw alle hoop op eene gelukkige uitkoinst weg .
Na drie uren afmattens, gedurende welke wij in de duisternis , door koude ver(lijfd, de lavabeddingen opgeklauterd wa .
ren, kwamen wij eindelijk bij de grot Castelluccio. Wij kro.
pen tot in bet binnenfle van de fpelonk . Een gering ontbijt
herriep onze levensgeesten . Wij hoopten, dat, zoodra de zon
meer kracht zoude verkregen hebben, de wolken verdwijnen
zouden . n deze hoop legden wij ons zonder vuur cer seder,
daar er geene mogelijkheid was om in dat oord eenige brandftof to vinden, en fliepen een paar uren vrij gerust . Offchoon
bet nu reeds 's morgens to ure was, en de dikke revel niet
wilde verdwijnen, konden wij echter onmogelijk befluiten,
voor de tweede maal terug to keereu, zonder ten minfle eerst
alles beproefd to bebben . Onze aanvoerder, nit vreeze van
den weg in den revel to zullen nisfen, had weinig lust, OM
den kegel to bezoeken . ntusfchen, daar de wind eenigzins
bednarde, bewogen wij hem, de reis to ondernemen . Wij lieten de rijpaarden bij her hol, en flreefden, midden door de
eindelooze zandzee, de flroomende nevelen en de vliegende
wolken, rustig voorwaarts, maar niet zonder de grootfle in .
(panning en moeite . Wij waadden tot over de enkels in de
asch, terwijl de wolken onze kleederen doorweelcten, die
echter fpoedig wederom bevroren, zoodat wij , even als ijsbeeren, met eene witte korsc omtogen waren, en noch onze
draperie, noch onszelven bijna meer konden voortflepen . 3
Na
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van zuren arbeid zagen wij bet huis van
en dat gezigt flerkte ons, even gelijk dat
van de aaba to Mekka de Turkfche pelgrims verkwikt . Ongelukkig echter, gelijk men vermoedde, was de dour door
reizigers ingeflagen, zoodat alles vol fneeuw en ijs tag, en
wij, tot op de huid toe nat van zweet en mist, in dezen ijs .
kelder zonder vuur vreesden to bevriezen ; want onder onze
zwaar drukkende kleederen, van welke wij ons echter niet
durfden ontdoen, konden wij ons roeren nosh bewegen . Bij
zoodanige omfiandigheden was her inderdaad twijfelachtig, of
wij krachten genoeg zouden hebben, om den dubbeltop to
beklimmen, of de gids bij her ruwe weder den weg zonde
vinden , en , indien wij al eons daar aankwamen, of wij alsdan
wel eenige, belooning voor onze moeite zouden erlangen . Daar
wij intusfchen met u LY s s Es, toen hij niet meer geloofde
ooit zijn vaderlijk huis weder to zien, tevreden waren, in .
lien wij maar den rook konden zien, zoo belloten wij verder voorwaarts to gaan . Wij flegen nu cone wijle tijds langs
de fneeuwvelden op, nit welke hier en daar zwarte lavabrok .
ken uitflaken, hetgeen dit oord her aanzien van een uitgebreid en eenzaam kerkhof gaf. Naauwelijks waren wij een
vierendeel uurs voortgegaan, of wind en wolken namen in
dezelfde mate toe, als onze krachten verminderden ; en wij
moesten ter tweede male befluiten, om, hoe verdrietig bet
ook ware, daar wij zoo digs bij den krater ons bevonden,
van ont oogmerk of to zien . Wij keerden ons om, en met
wanhopige fchreden gleden wij de lavavelden af, om de Grotta
del Castelluccio to bereiken, waar wij ooze muilezels gelaten
hadden . floe woest bet weder ook was, konden wij echter
pier nalacen, bet ontzagverweltkende fchouwwtooneel to bewonderen, hetgeen de wolken, die lange, zwarte fchaduwen
over de rotsgevaarten verfpreidden, ons aanboden . De koude,
en de vochtigheid onzer kleederen, belette ons to rijden ; wij
gingen this cc voec door de woudtlreek near Nicolofi, waar
ons de henfche G E M A E L L A R 0 met even zoo veel minzaamheid als deelneming ontving ; en, niettegenflaande dezen mislukten (lag, bfagten wij den avond vrolijk en nuttig door in
bet gezelfchap van dezen kundigen man, die ons her refultaat
van zinc reizen mededeelde, en ons veel belangrijks omtrent
do regtPaudige en horizontale nitharfiingen des volkaans leerd~:. -- Den volgenden niorgen ten ; ore werdcn wij door de
bet%
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heldere zonnefralert gewekt ; de helnel was rein en blaauw,
en uit den Etna klom eene loodregte rookzuil naar boven .
Spoedig waren wij reisvaardig, en, niet zonder verbazing van
den goeden G E M M E L L A R 0 en alle de Nicolofieys, binnen
bet uur opgezeten, om voor de derde en latfte maal ons ge .
luk tegen den vijandelijken volkaan to beproeven . Onder bet
geleide van den vriendelijken, voor~igtigen en to gelijk kloek.
moedigen Bids, ANTON O B A R B A G A L L o, verlieten wij, to
midden van de deelnemendite zegenwenfchen dezer regt hartelijke menfchen, Nicolofi, ell reden, zonder ons ecrigzins
op to houden, langs de !avabeddingen, door de woud ;'.reck,
tot aan bet Geitenhol. Onder bet vrolijk eikenloof namen wij
ons ontbijt . [let liefelijke groen vermen,de z',c'i mot het
blaauw der lucht, en een herder, gelijk T r o c R i'r u s C -15
dezelve fcbetst, fpeelde op zijne fchalme~ romancske .
n°')
dien, terwijl zijne huppelende geiten op ten hloeijend v 1d,
to midden van den voormaals vloeijenden vunriiroom, haar
voedfel zochten . De donkerblaauwe zee v- ereenigde zich met
Welk een onoitfprekelijk genoegen
den helderen helnel .
finaakten wij! De getrouwe muilezels droegen ons behoedzaam naar boaeu langs bet ruwe lavapad . Nu, echter, reden
wij, zonder ons op to houden, de uoodlottige grot van Cistelluccio voorhij, en kwamen eindelijk, doch net zonder
angst en zorgen, daar nu en dan de lucht zich weder wild
en woest vertoonde, aan het huis van GEM M E L L A R u .
er genoten wij reeds een gedeelte van bet hartverrukkend
gezigt, hetwelk ons wachtte ; daar de zee en het ganiche eiland diep beneden ons zich nan ons oog vertoonden . De zich
opeenpakkende wolken begonnen, als lepers, die zich ten
flag bereiden, in fnelle beweging cc geraken . Alles, maar bovenal onze ziel , was in onrust . Spoedig hadden wij de
fneeuw. en lava-velden achter ons, en beftegen nu werke .
lijk, hetgeen ons reeds tweemalen mislukt was, den kegel,
langs een ontzettend moeijelijk pad, daar onze voet dikwerf
in het bedriegelijke volkanifche zand even zoo veel terub
zonk als hij zich vooruitzette ; maar de blijdfchap gar ons
flerke vleugelen . Reeds trokken v , ij de gele zwavelbedding
over ; reeds begon de grond onder ons to gloeijen, en nit
vele honderden kleine kraters rookte het ; de dubbeltop
des bergs was nu eens onzigtbaar en in digte wolken gehuld, dan weder zagen wij bet verheven doel, daar wij attar
fireef4
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flreefden . Eindelijk riep de leidsman, die eenige fchreden
vooruit was : , Ziet bier den hoogften krater!" Doze woorden gaven ons nieuwen mood, en binnen weinig minuten fionden wij aan den rand van then vreesfelijken dampketel, wiens
gapende mond bergen heeft uitgefpnwd, grooter dan de 1'efruvius bij Napels en de Bracken in Duitschland. Onverwijld
wilden wij in den krater nederdalen ; en offchoon onze gids
bns verzekerde , dat zulks op dat tijdtlip ondoenlijk was, daar.
de rook niet regttlandig uit den berg opklom, maar den kra.
ter vervulde, zoo was hij echter bereid, de zaak met ons to
beproeven . Wij volgden hem een klein eind wegs ; maar
de dikke en bijna tastbare zwaveldamp omhulde ons weldra
als met eeuen zwarten nacht, en zoude de flerkf'e borst hebben doen ilikken . Wij klommen toen op den zuidelijken top,
en legden ons, als ademloos, onder rook, damp en donder,
op den heeten zwavelgrond reder .
ot fcheen alsof de florin
ons in den afgrond wilde flingeren, terwiji de gloeijende asch
ons verbrandde en de zwaveldamp ons verllikte . Uit de die .
pe, met zwarce lava en fchitterende fneeuw gevulde dalen,
en langs de zee, die als onbewegelijk flaal tegen den gezigteinder fcheen to leunen, togen onafmeetbare wolken to za .
men . Naauwelijks bet gebergte genaderd, pakte de wilde orkaan dezelve bijeen, en wierp ze met reuzenkracht tienduizend voeten naar beneden in de vlakte en de zee van Sicilie
ierop begaven wij ons, den krater omtrekkenen talie . de, naarr den noordelijken top, en genoten daar een fchouwfpel, dat zonder twijfel, in verhevenheid en verpletterende
grootheid, alles overtreft, hetgeen de zinnen of de verbeelding der meufchen ooit omvatten kunnen . Met bruifend ltoken vlogen de rookballen nit den krater op, maar werden
aarflonds door den woedendeu tlormwind, die, even als hot
donderend gefchut of bet zwaarfte klokkengelui, alien ander
getuid verdoofde, onbarmhartig vaneen gefcheurd, en mec
de fnelheid des blikfems naar beneden geworpen . De fpitfe
kegel, op welken wij flonden, was met gele zwavel, wit
falpeter en zwarte asfche bedekt . De zon fcheen hoogst
zeldzaam door den gelen damp, en gaf ann bet tafereel zulk
een' vreesfelijken en wilden toon, dat men, alleen den uaasten omtrek befchouwende, zich niet anders verbeelden konde, of men beyond zich in bet gebied van den verfchrikkelijken vurst der helfche heerfcharen . Overal geraas, woede,
ver-
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verwoesting, brand en fchrilc - nergens eenig levend fchep.
fcl, zelfs Been grashalm, waar .,an de cproeri~e elementen genade verleenden! En dan de gcdachte, dat de volkaan de
rook . en vuurkolom , die veelligt uit den diepen afgrond der
zee opitijgt, twintigduizend voeten naar boven in de lucht
drijft! -- Rigt men bet oog in de verse, zoo is bet, alsof
men wericelijk alle koningrijken der narde aan zijne voeten
zage . Overziet men bet ontzettend berggevaarte, hetwelk ais
uit de aarde gefproten is , zoo ontdekt men vele honderdeu
van zijne zouer en naneven, alien in zwartbruin treurgewaad
gekleed, als 't ware uit zijuen boezeni voortgeteeld . et Brie.
hoekig Sicilie ftrekt zijne fpitfen naar talie en 4frika uit ;
terwiji de zee fret voorgebergte van Trapani omvloeir . seneden ons zagen wij de floute klippen der Eolifche eilanden,
en Stromboli dampte hevig in bet inidden der baren . De Neptunifche bergen , bedek ; met digte bosfcben, breiden zich met
aile hunne takken over bet ganl'che eiland nit . Oostwaarcs
zagen wij , ais op eene landkaart , alabrie, de golf van Tarente, de onifche zee, kaap Spartifeuto, en de zeeengce
van Mesfina . Onmogelijk is bet, zelfs een donkey denkbeeld
van de tallooze, afwisfelende en fchitterende verwen van he .
mel, aarde en zee, die bet oug verbliaden ei de verbeelding
doen duizelen, in de ziel des afwezenden to verwelcken . -Nadac wij twee uren dit onuitfpre'kelijk fchouwfpel genoren
hadden, daalden wij fchielij k of naar bet huis van G E ATM E L L A R O, waar wij bet vrolijkst triomfmaal hielden . Ver.
volgens werden onze muilezels, op last van ANTON O,
door eenen bediende naar de grot Castelluccio gebragt ; terwijl wij, met geflotene oogen, nan de hand van onzen gids,
westwaarts tot aan den rand van Val del Bue voortgingen .
Deze afgrond , de vreesfelijkfte , dien onze oogen immer zagen, gevormd door eenen onderaardfchen lavaftroom, die
den berg boven zich door midden fcheurde, levert, bij at
bet verl'chrikkelijke en woeste, daar zelfs geene enkele plant
zich vertoont, duizenderlei verfchillende tinten op . Wij wen .
telden groote lavabrokken naar beneden ; masr zij verfioven,
eer zij de helft van hunnen weg hadden afgelegd , en wij beiperkten niets van hun nederkomen . De afgrond, dien de Rijn
bij Pia mala in Graubunderland vertoont, is vriendelijk ea
bevallig, in vergelijking van dezen . ntusfchen daalde de zoo
in den westeroceaan neder, en wij zagen de reuzenvormige
fcha5
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fchadawen van den Etna zich verfcheidene mijlen verre over de
blaauwe zee naar talie uitftrekkeu, en als eene ontzettend
groote piramide tegen den rand des gezigteinders zich verheffen, zoodat bet getlarnte op zijnen fchedel fcheen to
flikkeren . - Te middernacht kwamen wij met onze muilezelsi,
die ons in de donkerheid langs de vaneengeretene lavavelden
voerden, to Nicolofi aan, waar G E MME L L A R O ons met
verlangen wachtte . Opgecogen van vreugde, ilortten wij onze blijdfchap over in zijn hart . ot was ons niet mogelijk,
ons Ear ruste to begeven ; een groot gedeelte van den nachc
bragten wij nog zegevierend met hem en onzen braven ANTON O BARBAGALLO door.

BESC OUW NG VAN

ET TOONEELSPEL : DE ONEC TE ZOON,

VAN A . VAN

OTZEBUE .

( n eenen Brief aan de Schrijvers van den Tooneelkijker • . )
Mijne

eeren!

't is ontegenzeggelijk, (lit zij, die voornemen den verbas .
terden fmaak to verbeteren, welke, naar hun inzien, bij her
publiek de overhand heeft genomen, zullen zij in bun oogmerk flagen, alien fchijn van eenzijdigheid behooren to ver .
mijden . Outflaat hieromtrent een eenigzins gegronde twijfel,
dan zijn alle pogingen, hoe welmeenend ook aangewend,
lieraan, echter, komt hec velen ewer lezeren
vruchteloos .
voor, dat gij u hebt fchuldig gemaakc, onder anderen in her
zoo doorgaande verwerpen van verre de meeste ftukken van
x o T z E B U E ; fchoou or onder die verworpeneu, naar hun
oordeel, gevonden worden, die een guniliger onthaai verdienen . Dit gevoel werd bij velen weder opgeweltt, wanneer
de deal, No .
, van uw work bet woord PRULzij in bet
LAR UM weder achter den onechten Zoon zagen ; en dit veroorzaakte, dat eenigen hunner, waaronder ook ik, hot Vlde No .
van bet sle deal weder nalazen , om nog eens to Zion , op
welke gronden dit, zoo bet fchijut bij u onherroepelijk,
vonnis gentezrn was, en werd hierdoor bet vermoeden van
eenzijdigheid niet weggenomen .
„ et ftuk (zegt gij) hot troetelkind van bet Amfler„ damsch getneen zijnde, waren de galerijen dan ook dozen
„ avond
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avond opgepropt met aanfchouwers, terwijl balcons en lo .
ges ledig bleven . De reden nu, waarum hetzelve aan do
lagere volksklasfe zoo zeer behaagt, is hierin to zoekea,
dat de lieden van de groote wereld in hetzelve in een vexachtelijk daglicht worden voorgetteld, en de bedelarij, ja
; lets, dat door
zelfs de dieverij, verontfehuldigd words
velen Bier aanfchouwers niet weinig words toegejuicht ;'
1k moot bekennen, dat ik, dit lezende, verbaasd la over
ollanders over
een zoo roekeloos vonnis, door geboren
bunne eigene ltadgenooten geveld : mij that niet voor, im .
met lets dergelijks gevonden cc hebben, en echter hob ik de
beste fpectatoriale werken in onze tale gelezen .
oe, mijne
leerenl belt dan de heerfchende zucbt bij hot zoogennomde Amt'erdamfche gemcen, en dus van zoo een groot deel
van Amftels burgers, als telkens do galerijen vervullen, over
elen, of tot hot onbetamelijk begunlligen
tot bedelen en
van hetzelve? Neen simmer fchandvlekte eenig geacht fchrijver zijue natie zoo verregaande, zoo oubetamelijk, als gij tt
n welk licht toch moot een vreentbier hebt veroorloofd .
deling onze ltadgenooten betchouweu, wanneer Amtlerdammers zelve zuik cone taal voeren?
f-let kan ziju, tint balcons en loges op then avond veelal
ledig warm ; (de laatf'e reize, dat hot flak vertoond word,
waren ze bet niet :) maar doet dit lets of tot de waarde of
onwaarde van eenig tooneelfpel? Gij zelve hebt geklaagd,
dat bij bet vertoonen van .9lzire de voornaamile plaatfen le .
dig waxen gebleven, en dat bij bet optreden van ektters en
honden de ichouwburg vol was . En ziet men niet veelt jds,
dat bij hot geven van cone Arlequinade balcons en loges bezet zijn? Nog lets : Zoudt gij waarlijk van oordeel zijn, dat
aldaar voornamelijk de nteestbevoegde kcurmeesters van hit
ware, echte fchoon, in dit vale van kuntien, gevonden woe .
den? Voorheen, zelfs eene halve eeuw vroeger, word slit
fleck betwijfeld .
Raadpleegt hierover eens met uwen ouden eer ; die zal u kunnen zeggen, hoe men in zijnen ion .
gen tild hierover dacht .
Voorts zegt gij, dat de lieden van de groote wereld, in
den onechten Zoon, in een verachtelijk daglicht worden voor
gefteld . Waarlijk! noch ik noch velen ewer lezeren hebben
bet or in kunnen vinden, of bet moest zijn in 't geen Frederik tegen zijnen vader zegt : doch hierover nader . Gij zult
er
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er toch niet mede bedoelen eenen Graaf van der Muhde :
want zulke foort van wanfchepfels zal de autheur, die zf3ne natie zeer goed kent en in de groote wereld leeft, er
wel onder gevonden hebben ; en het is hartelijk to wenfchen,
dat ze in olland thans Met gevonden worden . Voorheen waren ze er voorzeker : men ziet nit de lijst der door u opge .
gevene oorfpronkelijke ftukken, als : De belagchelijke onker
van >3 E R N A G E en De agenaar to Enklsuizen door ART •
s t N , gelilk ook in den verwaanden ollandfchen Franschman door Nil volentibus arduum, dat zulk gebroed ook atbier beftond .
Verder zegt gij, dat de autheur to zeer was ingenomen
met de gronditellingen der Franfche omwenteling, hetgeen in
dit fink onder anderen zoude droorftralen . Velen zijn van oordeel, dat die grondftellingen, op zichzelven befchouwd, zoo
kwaad niet waren, maar dat men er geheel van is afgeweken :
doch, dit in 't midden latende, zoude men flog moeten bewijzeu, dat hij een overdreven voorftander der omwenteling
zelve geweest is ; men leze nu llechts de
inderen mijner
luimen, in die tvarme dagen door hens gefchreven, en daarin
de vertelling, getiteld : De lange ans, of de Regten van den
Mensch, een vrijheids-Roman, en men zal weldra overtuigd
worden, dat zijne denkbeelden over de vrijheid 211es behalve
overdreven waren . Gij doet hem echter daarin refit, dat hij
een der moedigile tegenflanders van den
orfikaanfchen N ER o was . ,, Door zijne fchriften (zegt gij) werden Moskou's
„ inwoners sangezet, om dat grootmoedig offer van vader„ landsliefde to volbrengen, waarvan geen voorbeeld in de
„ nieuwe gefchiedenis voorhanden is ; hij was eene der oor
„ zaken van die heilige geestdrift, waarmede de edele Duit .
„ fchers ontvlamd werden, en waardoor zij bunne vijanden
,, verdreven en vernielden ."
Wel nu een man, die, terwiji her gevaar flier alleen nog
aantvezig, maar zelfs in voile kracht was , zich zoo verre
durfde wager, verdiende, al ware hij ook eenigermate fchuldig geweest , met toegevendheid, a zelfs met achring, evenredig aan de uit(lekende dienflen, niet alleen aan zijn vaderland, maar zelfs aan geheel Europa bewezen, behandeld to
ollanders
et ware to wenl'chen geweest, dat wij
worden .
ook op vele diehters van lien echten flempel konden roemen .
't s waar, een aantal onzer zonen van Apollo zongen voor
al-
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alle mogelijke groote en kleine otnwentelitigen, federt een
aantal jaren alhier voorgevallen, daarna voor den Franfchen
oning, vervolgens voor den eizer, en eindelijk voor onzen geliefden Monarch . Zoo zij al de opregtheid der duive
niet mogten hebben, voor 't minst hadden zij de voorzigtigheid der flange . Zij wachteden met behoedzaamheid, tot, dat
de omwentelingswind, die den voorgaanden opvolgde, daar
was, en een tijdlang doorwoei , om verzekerd to zijn, dat de
windwijzer eene poos zoo zoude blijven flaan . Dan vatteden
zij met eene heilige geestdrift de tier ; eene geestdrift, welke her mij (die door de Zanggodinnen zoo fliefmoederlijk behandeld ben, dat zij mij nimmer eenen dronk nit de hengflebron hebben aangeboden) o nmogelijk. is naar waarde to befchrijven
a, zij zongen eeds ter ecre van de partij , die
boven dreet; 't s waar, enkelen waagden zich, toen bet
gevaar nog aanwezig was ; maar dezen hadden ook nimmer
den Moloch, voor welken zulk een aantal kinderen van bun .
n e landgenooten door bet vuur hebben moeten gaan, vrij .
willig eenig offer gebragt .
De verdere beoordeeling van bet fluk, welke gij hierop
laac volgen, is in algemeene bewoordingen en zeer oppervlak .
kig . Gij zegt : „ Frederik Butcher is een dolleman, die, in
„ plaacs van zijne moeder to helpen, haar ten hoogfle, door
,, zijne flruikrooverij, zoude ongelukkig maken, indien niet
• bij coeval Frederik in den man, then hij had aangerand,
• zijnen vader ontdekte . De taal, die Frederik tegen zij„ nen vader voert, is allezins ongepast ; en de epifode van
• flmalia's liefde voor Eerman is zeer vervelend voorgefteld .
• er is voorts met vele uicdrukkingen vervuld, die aanrloo„ telijk en fchadelijk voor de zeden zijn : men moest daarom
• deze en alle voorflellingen van bet tooneel verbannen, die
• zulke gevaarlijke grondflellingen in zich bevarten ." Die
voor de zeden zoo aanfootelij}ke en fchadelijke uitdrukkin .
gen, welke er in zouden gevonden worden, hebc gij pier
aangewezen, en aan bet itarakter van Frederik Butcher is geen
regt gedaan . Door de verdrukte moeder, die wegens den
vloek baars vaders, in zijn uiterfle over haar ttitgefproken,
nog jammert, regtfchapen opgevoed, is die vurige jongeling,
Wet door de weelde vertroeteld, die in her veld is geweest
en kruid heeft geroken, to regt met eene kinderlijke liefde
ingenotnen voor die deugdzatne vrouw .
ij kau haren verlei .
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leidht, aifchoon zijn under, Diet anders befehouwen dan als
een' moedwilligeia verderver van hare en 7ijne eigen eer,
die, na zoo een fchelmiluk, haar aan 't ongeluk heeft overgelaten, zich noch over 't lot der moeder, noch over dat
van zijnen zoon bekommerende . mmers is de waarfcnijnlijkbeid geheel tegen den Baron . Vanwaar toch zoude Frederik
hebben kunnen weten, dat deze, door wroegingen verfcheurd,
edoch vrij laat, na verloop van vele jaren, nu alle pogingen
aanwendt om moeder en kind op to fporen? Dit alles in 't
oog houdende, zijn de uitdrukkingen, welke hij tegen eenen
in fchijn zoo onnatuurlijken vadcr bezigt, waarlijk Diet ongepast . Tegen zoo een' verharden zondaar moec vooral geen
zachter taat gevoerd worden .
De verontfchuldiging van het flelen dient door hem, die
juist wil oordeeten, ook wdl in verband gebragt to worden
met bet geheel . Neemt hij voor, tot onderhoud zijner moeder, to bedelen? to
elen? to rooven? Neen, hij wit den
dienst verlaten ; hij wit voor haar arbeiden . Met Coeval, dat
haar overkomt, noodzaakt hem, om in hare behoefte voor
bet oogenblik to voorzien ; er is geen ander middel voor
ot bedelen was voor hem jets geheel ongehem open .
woons ; Diet flagende, wordt hij wanhopend , en dit brengt
hem tot den oubedachten flap, om door geweld to verkrijgen, wat door de ootmoedigfte bode Diet to verwerven was .
De zietangst, die hem verfcheurt over het ranlpzatig lot
der zoo benlinde moeder, doet hem zulk eene, anders ongeDe predikant, die,
paste, taal in de gevangenis voeren.
door het geheele flak heen, cone waardigheid ten coon
fpreidt, welke den nanfchouwer voor hem, en in hem voor
zijne ganfche orde, met eerbied vervult, - die man, die
bet menfchelijk hart grondig kent, redetwist met den gevangene Diet ; hij ontwaarc, en to regt, dat dit in zulk eenen
toefland Diet alleen vruchteloos is, maar zelfs eene tegen .
iirijdige uitwerking zoude to weeg brengen ; hij biedt hem
gevolgelijk zijue vriendfchap aan, wil in nadere kennis ko .
men, om dan aan deszelfs denkbeelden eene andere en betere
rigting to geven .
ij, die bet fink uit dit gezigtpunt befchouwt, (en ik geloof, dat dit het eenige is, waaruit het befchouwd moet
worden) zal ras overtuigd worden, dat deze zoogenaamde
verdediging van de dieverij even zoo weinig de begeerce zal
op-
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opwekken, om roovers op de publieke wegen to worden,
als hot zien van eenen zeltmoord, in zoo vele geroemde treurfpclen voorkomende, den aanfchouwer, nit den i'chouwburg
komende, lust zal doer krijgen, om dadelijk in hot water to
fpringen, of zich met eene pistool de herfens nit bet hoofd to
fchieten . Maar, zoo de Vader der Nederlandfche Dicbtkunat
waarheid fprak, toen hij fchreef :
Zoo leert men door bet fpel nog deugd in ledigheid .
clan zal menig ligtzinnig en in de groote wereld levend jongeling, die nog niet geheel bedorven is, den onechten Zoon ziende vertoonen , welligt terugkomen van een helsch voornemen , gefmeed om de eer van cen deugdzaam meisje to belagen, dat, fchoon flechts van geringe geboorte, in de oogen
van zijnen en haren grooten Maker, eene even gelijke, zoo
niet hoogere, waarde heeft .
Gij zelve hebt, bij d= befchouwing van Rhadamistus en
Zenobia, na hot optellen van groote gebreken, (en zelfs hebt
gij ze nog niet alle aangewezen) beweerd, dat een work niet
naar de gebreken, maar naar de fchoonheden, die er in zijn,
moet beoordeeld worden . Wel nu , mijne zeer geleerde eeren! een aantal uwer lezeren, waaronder ook ik mij gaarne
rangfchikke, ziju zwak genoeg van oordeel , om den onechtena
Zoon wel voor geen volmaakt ituk to houden , (dat zij verre !)
maar voor een tooneelfpel, waarin oneindig meer goods is ,
dan gij or in zegt gevonden to hebben, en uit then hoofde
overwaardig om ten tooneele to worden gevoerd . Gaarne,
echter, zullen wij ons van bet tegendeel laten overtuigen ;
maar niet door magtfpreuken . Gij zult ons toch wel zoo
veel regt doen van to vertrouwen, dat wij voor overtuiging
vatbaar zijn . Verlicht ons dan met uw meerder en fcherpzinniger veritand, zoodet de onechte Zoon ook bij ons met
regt beftempeld worde met bet woordeken PRULLBR Umi!
G.
PS . Achter No . X van bet lde deel van den Tooneelkij .
ker is eene list geplaatst, zekerlijk naar uw inzien van de

beste uit bet -root aantal der oorfpronkelijke flukken, in
onze taal voorlhanden, ten bewijze dat bet aan geene goede
oorfpronke.lijke tooneell-pellen ontbreekt, olle waardig om vertoond

143

BESC

OUW NG VAN ULT TOONEELSPEL :

toond to worden . Er zijn ochter order uwe lezers, die
bieromtrent gemoedelijke rwijielingen voeden . Om dit verwoeden weg to nemen, ftelt dan zoo wel de reeds nit doze
. ken, als andere , die nog niet
lijst ten tooneele gevoerde flu
vertoond zijn , bij voorbeeld : De Vrijer in de kist, De wanhebbelijke Liefde, Quincatnpoix, De gewaande ~ldyocaat, enz .
eens tegen den onechten Zoon, en doer bet hemelsbreede on .
dericheid zien ; want bet zoude inuners to bejammeren zijn,
dac men van u konde zeggen, flechts vreemde monliers verworpen to hebben, om zulken, die op eigen' grond geteeld
zijn, in derzelver plaats op to voeden !
Naberigt.

De reden, waarom gij dozen brief niet wilder plaatfen, en
2elfs u veroorloofdet de wedergave to weigeren, kan ilc
niec bevroeden . De voorgegevene doet ' , jets af ; immers
verwekt bet een niet geheel ongegrond vermoeden, dat gij
zwarigheid vindt, bet daarin voorkorneude to wederleggen .
oe bet mogelijk zij, dien brief voor eene lofrede aan to
zien, is mij nog onbegrijpelijker : tot zoo iets gevoel ik mij
Met berekend, en ik heb mij daarom nimnier bezondigd, door
eene poging aan to wooden or eene to vervaardigen . Maar,
indien hot waarlijk uw doel zij , den lezer to overtuigen van
de regtmatigheid uwer pogingen, om den onechten Zoon van
bet tooneel to verbanuen, waarom dan geen gegronder redenen gegeven? Gij waart verzocht, om, met uw meet verlicht oordeel, ous van dwaling terug to brengen, en - gij
fcheept ons met eene magtfpreuk af.
Over de waarde der !lukken, in mijn PS . vermeld, bad ik
mij in 't geheel pier uitgelaten : alleen was de wensch, dat
gij de voortrelfelijkheid van dezelven boven den onechten Zoon zoudt aanwijzen ; en de reden hiervan was de .
ze : Gij hadt bet link van o T Z E B U E van den zedelijken
kant befchouwd ; gij fcheenc bevreesd, dat een goed deel der
bevolking van Amflerdam, immers van die, welke de vertooning er van bijwoonde, op ddns bet roovers- of bedelaarsambacht zoude aanvaarden ; en - gij zelve prijst een blijfpel nan van L A N G E N D ti ,
et wederzijdsch tnvelijksbedrag, waarin op den na al de vertooners pesten der maatfchappije mogen genoemd worden!
De held van dit fluk , weiks vernufrige bewerldng wi
overigens ongekrenkt laten, fchoon eon Edelman, is cell
val-
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vaifche fpeler ; en bet doet hem Teed, zijn' waard niet duchtig beftoleu to hebben . De knecht is bovendien nog een deferteur en een paardendief, en heeft , volgens de toentnaals
beflaande wetten hier to lande, dubbel de galg verdiend .
Moeder en dochter, ook adelijke dames, fpannen op de listigfte wijze zamen, om een' in hunne verbeelding rijkeu Edelman in be ; net, en door vertoon van pracht ten huwelijk to
verkrijgen . De broeder van deze adelijke familie, een apitein, de uniform , die hij draagt, en zijne afkomst onwaardig, heeft reeds op geliike wijze zijne gade bedrogen, en
dit is hem volkomen gelukt . De dichter doet, wel is waar,
der anderen oogmerk mislukken, maar laat hen overigens on .
geftraft .
Dit nu was bet, dat ik gaarne door u, die zich als heritellers
des goeden fmaaks hebt voorgedaan, had zien oplosfen ; to
meer , door bet fink in qua:stie op uwe aanbeveliug ten toaneele is gevoerd . Dit laatfte, mijne
eeren, inoogt en
moet gij zelve bij de natie verantwoorden, en zult, hoop ik,
begrijpen, dat zulks door geene magtfpreuh is of to doen .
-- Voorts neem ik de vrijheid , u to verwijzen tot hetgene
de Prins der thans levende Nederlandfche Dichters, in bet
lde dee! zijner Treur/pelen, bl . 150, nopens L A N G END t
fchrijft. Gij kunt, zoo gij zulks verkiest, dit gefchil verder
met den eer B L D E i D j uitmaken .
Nog iets, ten befluite :
oe kondet gij immer den inval
krijgen, een fink als dit non to bevelen? Gij, die zoo ijverig, door uw ganfche work been, de zoogenoemde bevoorregte ftanden in uwe hooge befchertning neemt!
oe ligtelijk
zoudt gij nu bet door u zoo long gefchatte Alnfterdamfche
gemeen, 't geen de galerijen in den fchouwburg bezet, op
de gedachte kunnen brengen, dat er in doze befchaafde en
verlichte eeuw nog adelijke booswichten beftonden Onzen
L A N G E t D Sj t is dit ligter to vcrgeven : hij , in eene republick geboren en zeer eenvoudig opgevoed, konde zulke
denkbeelden voeden ; hij was flechts een burgerman, be .
hoorde, wat zijnen ftand in de maatfchappij betreft, tot die
klasfe van Amfterdatns ingezetefien, welke in den fchouwburg
plants op de galerijen semen, had zichzelven, als 't ware
door zijn aangeboreu genie, tot die hoogte onder de vaderlandfche dichters verh-ven leefde door zijne vlijt, en had
dus de eer niet , een oniuklijk ambtenaar to zijn!
llENGELW . 1318 . NO . 3 .
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ent, ouders! kent ge een hooger vreugd,
Dan als ge, in 't lentefchoon der jeugd,
Uw kroost gelukkig ziet en door Gods gunst bejegend?
Neen - nimmer werd u, op deze card,
Voor 't hart, een refiner vreugd bewaard,
Dan als Gods liQfde uw' echt met di erbre telgen zegent .
Waar is 't ontaarde vaderhart,
Dat, zonder wroeging, zouder fulart,
Voor al wat de aarde biedt zijn telgen prijs zou geven?
Wie kochc zijn' rijkdom ooit zoo duur?
Wie fchond zoo 't heiligst der natuur,
En vloekte niet, in 'c Bind, zijn diep rampzalig leven?
Neen - kindren zijn de grootfle fchat,
De groocfte, then deze aard bevat ;
't Zijn heilgefchenken Gods, des levens fchoonfle bloemen .
o, B j 't bezic van zulk een goed,
Wet voelt dan 't ouderlijk gemoed,
Wat voelt hec bij een vreugd, nooic naar waardij to roemen t
Waar is de flerfelijke teal,
Die rijk in fchat van woordenpraal,
Dat ouderlijk gevoel in fleet is uic to drukkcn?
Waar is de dichter, die 't ons zingt,
Die nit zijn tier de toonen wrings,
En klanken fchept, gelijk aan 't moederlijk verrukken?
Mar neen - hier mist de kunst haer doel ;
Zij vindt geen woorden, om 't gevoel,
Dat de ouderborst doorl}roomt, in klanken of to malen :
Wie feherst, in verwen, zwak van gloed,
Den glans, die 't oosten fchittren doer,
Als Phebus zelf verfchijnt in 't goad der morgenf}ralen?
Neen
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Neen , ouders ! 't Neil , dat u verrukc,
Wordt door geen beelden uitgedrukc,
Penfeelkunst maalc bet niet, geen dichter kan bet zingen :
De reine wellust, then gij fmaakt,
De vreugd, die uw geluk volmaakt,
s voorproef van 't genot in hooge hemelkringen .
Mar, ouders! als ge uw telgen ziet,
En 's levens zaligheid geniet,
Denkt dan : dat dierbaar kroost werd ons door God gegeven ;
ij, die dat kroost bet aanzijn fchouk,
ij fchiep in hen een heldre vonk ,
Afkomtlig nit de bron van eeuwig lichc en leven .
n 't jeugdig ligchaam, fchoon van leest,
Woont een onflerfelijke geest,
Beftemd voor eedler kring dan 't nietig flof der aarde :
oe waard u 'c floflijk deel ook zij,
De geest rijst hooger in waardij,
ij maakt den mensch tot mensch, en fchenkt aan 'c leven waarde .
ectic u dan niet aan 't kleed alleen ;
Ziet door 't vergankiijk hulfel laeen :
Of zou bier zelfbedrog den fchijn voor 't wezen kiezen?
Zoudt gij, aan 't zigtbre flechts verkleefd,
Wanneer uw dierbaar telgje fneeft,
Dan, bij dac droef gemis, uw' moed en hoop verliezen?
Neen, ouders! ziet gij op uw kroost,
Op aarde uw wellust en uw troost,
Denkt dan : dat dierbaar zaad rijpt bier voor beter leven ;
Valt bier de roos in 't bloeijen af,
Daalt bier bet floflijk deel in 't graf,
De fikkel van den dood doet nimmer zielen fneven .
De parel aan de koningskroon
Derft al haar heerlijkheid en fchoon,
Blijft ze, op den grond der zee, in de enge fcheep beflotenr
aar glans en luiscer, gaadloos rijk,
Zijn niet beftemd voor 't nietig flijk ;
aar voegt de diadeem van vorst en wereldgrooten .
L a

Mar-
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Waarom din al to bang geklaagd,
Wanneer bet graf het icbelpje vraagt?
De parel wjnt er bij ; haar luister praalt to fchooner :
Dit, minnende oudersl zij de troost,
Die 't zieldoorgrievend leed verpoost ;
Uw telg, bier zoon van 't 4of, wordt daar een flarbewoner .
Voldoet uw kroost, in 't doodlijk war,
Den laatflen tolpligt aan natuur .
k wraak uw tranen niet ; maar wilt ( iet hooploos weenen :
Bet zielloos lijkje zinke in de acrd,
De ontboeide geese 11jgt hemelwaart .
Aanbidt, gelooft en horpt ! Op 't fcbeiden vclgc hereenen .
De dood doer flechts bet ftof vergaan ;
Maar 't eedler wezen blijft beflnan :
Die troost is in uw druk, o ouders! u befchoren .
't Gemis, dat gij zoo droef befchreit,
Vergoedc u eeus de on1 erflijkheid ;
Gij derft uw dierbren lecbts, maar hebt ze niet verloren!
W.
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VAN EEN' VOORZANGER .

(Brief aan een' Friend, Aw,,? . blj 4 . ylnk.)

to arderwijk , onlangs , ter veel
oen Profesfor
o
T
geruchts gemaakt hebbende gelegenheid , ter kerke indrong,
L

T Z E,

om den predilttloel tegen Ds . B o U M A N to overweldigen,
en met luider flemme zijn protest uitgalmde, was de Voorzanger hezig met bet voorlezen uic den CX Xden Pfalm .
Teritond danrop fioeg hij in zijnen Bijbel ns A T T U . X : 12
op, en, zijne taak hervattende, vervolgde hij aldus : Ende van
de dagen van oannis des Doopers tot nu toe, port •het o,sinkri)k der hemelen gewelt aengedaen, ende de geweldigers
nemen 't felve met gewelt .
C.

AA N

C . (*)

M ijnbeer de kampioen voor 't

Eskulapen - gild ,
oe averegts hebt gij uw pijlen Diet verfpild!
Ook u zij 's dokters hulp op 't ernfligst aangeprezen ;
Niet, om van rifmdrift - maar vooral,
OM van een' owrloop van gal
U, is 't nog doenlijk, to genezen .
C.
(*) Repliek op bet Puntdicht in den Recenfent, No .
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Door
N. C. VAN

ADMPEN.

(hervolg en /lot van bl.

6.)

r r ij hebben dus gezien, dat bet lied der Nibelungen,
loewel met gefchiedkundige namen prijkende, en ook
eenige daadzaken nit de gefchiedenis voorflellende, (b .
v. den nijd en twist der beide Frankifche oninginnen
FRED EGONDE en BRUN
LD) nogtans, en in bijeenflelling en karakterfchildering der perlbnen, en in
die der natien, en in fchikking en uitvinding der gebeurtenisfen , geheel poezij is , en verre van de gefchiedenis afwijkt . Maar vie is nu de Dichter, die zulk een
zamenhangend, zulk een treflend geheel kon leveren?
k wil u, 1V . ., met de vole gisfingen der Duitfche
geleerden hieromtrent niet ophouden ; dezelve loopen
toch alle op onzekerheid nit ; maar zoo veel fchijnt zeker to zijn, dat bet een Ridder geweest is . De grootheid van ziel en beleefdheid der helden, de geheel tot
in kleinigheden toe gefchet(le ridderzeden, de warme
befchrijving van liefde, van feesten, bet fpaarzame gebruik van godsdienstplegtigheden, bet volflrekte geniis
der legende, en de verdraagzaamheid der Ridders, voldingen, mijns inziens, bet pleit, dat Been monnik, van
de wereld gefcheiden, uit zijne fombere cel, dit gewrocht, waarin bet ]even der Middeleeuwen zoo beerd1ENGELw . S S. N O . 4.
lijk
A
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ELDEND C - T

lijk ten toon gefpreid wordt, kon voortbrengen . Dit
zal ons duidelijker worden, wanneer wij al de aangeftipte bijzonLierheden, of de zeden des gedichts , met een'
enkelen blik befchouwen .
et tooneel van hetzelve omvat eigenlijk den loop
van den Rijn en dien van den Donau . Aan eerstgemelden groom ligt nederwaarts bet oningrijk van Nederland, waarvan de edele S E G F R E D de erfgenaam ,
en Xanten, in bet leeffchc, (eene overoude ftad, bet
Castra vetera van T A C T u s) de hoofdplaats is . Meer
naar boven ligt bet Riik der Bourgondiers en deszelfs
Boningszetel, bet aloude Worms . Daarop volgt Zwaben. Langs den Donau zien wij bet Markgraaffchap
Beijeren, hetwelk flechts even, en in geen gunfliglicht,
voorkomt . Verderop is de Bisfchopszetel Pasfau, mede cene overoude ftad, bet Patavium der Romeinen.
Daarna treedt men Oostenrijk binnen, bet Markgraaffchap van den edelen r, u D G E R ; van Weenen wordt
reeds gewag gemaakt ; de Markgraaf houdt zijn verblijf
in het flot Bechelaren . Nu begint bet land der unnen,
of ongarijc ; welke beide volken, gelijk wij boven zagen , door de oude en toenmalige Duitfchers verwisfeld
worden . De ongaarfche ftad Gran wordt genoemd .
Noordoostwaarts liggen esfen, (vs . 717) Sakfenland,
en verderop Deenemarken . ier eindigt de bepaalde aardxijkskunde des dichters, met bet tooneel des gedichts .
Uit verdere landen zweven den dichter, even als 0ME R U S, flechts duistere en onzekere beelden voor
oogen . Zoo is b . v . bet Nibelungenland Noorwegen,
(vs . 2971) waar S E G F R E D, na eene bepaalde overwinning op reuzen en dwergen, eenen grooten fchat (de
Nibelungen - hort (*)) verovert,en die, vervolgen s naar
Worms gebragt, door A G E N aan C R E M L D
ontfclzat,
is
in
de
(•) et woord hart, in de beteekenis van
beide hoofdtakken der Teutonifche fpraak , het oop en Nederduitsch, verloren gegaan . doch in den 1'ngelfchen zijtak
bewaard gebleven in het werkwoord to hoard up, opflapelen
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ontroofd wordt ; voorts fenland of slant ( sland) ,
het land van B R U N L D, waarheen s E G F R E n en
de Bourgondiers gewapend ter vrijaadje gaan . (Men
weet, dat , sland in de Middeleeuwen een zeer befchaafde en vrij bevolkte that was, verdeeld in vierge .
meenebesten .) Voorts worden ook nog verafgelegene
Oosterfche landen , zoo als afrabie , ndia , de fleden 4zagach, Zazamanch, (de laatfte omltreeks Babylon of
Bagdad) genoemd , voornamelijk wegens derzelver voortbrengfelen .
De tijd , zoo als wij boven, zeiden , waarop het
gedicht voorvalt, is die van A T T L A ; doch de zeden zijn niet die der vijfde, maar der dertiende eeuwe,waarop het gedicht waarfchijnlijk uit de oude overleveringen in zijnen tegenwoordigen vorm ward gebragt .
Wij zien hier toch niet die volftrekt barbaarfche un .
nlen, welke de verfchrikte Romeinen als geesten des of
gronds befchouwden ; noch die wilde Duitfchers, omtrent then tijd ter naauwernood aan hunne bosfchen ontfnapt ; maar reeds eene zekere mate van befchaving,
ja van beleefdheid, en geene geringe weelde, eene achting voor de vrouwen , die echter geenszins aan aanbidding grenst, zoo als in de gelijktijdige Britfche en Franfche gedichten, maar in fommige Ridders, zoo als in
A G E N , non door de ruwheid der onbefchaafde volken verdrongen wordt ; terwijl anderen, gelijk s E GFR ED, GUNT ER, BLODEL N, OM cane vrouw
to behagen, de verfte reizen en de ftoutfte avonturen
beflaan. Ook ziet men reeds eene edelniocdigheid omtrent onderworpene vijanden, die men met regt in o ss A N 's helden bewondert, maar in de vijfde ceuw nog
fchaars, zelfs bij de Gotten, aantrof. G U N T E R
heeft , voornamelijk door de pulp van s E G F R E D, eene
overwinning op de Sakfcrs en Deenen behaald, en hunne oningen L U D E G A S T en L U D G E R gevangen genomen . ij verzorgc dezelve met uitftekende menschlievendheid, beet hen welkom, fchenkt den gezonden mede en goeden wijn, doet de gewonden verplegen, bezolML r
digt
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digt daartoe zelfs artfeniikundigen rijkelijk, en verzoekt
de genen, die weer naar huis wilden rijden, even als
men vrienden doet, nog wat to blijven .
Maar nu raadpleegt G UN T E R S E G F R E D, hoe
hij met de beide gevangene Vorften zal handelen, en is wel
genegen, hun aangeboden losgeld, vijfhonderd paardenfasten goud, aan to nemen . „ Dat ware zeer kwalijk ge„ daaii,'' hervat de held van Nederland; „ gij zult ze
„ ledig later heenrijden ; en, opdat zij zich wachten,
„ voortaan vijandelijk in uw land to rijden, moeten de
„ beide
eeren bier tot zekerheid u de hand geven ."
G U N T E R volgt then raad ; „hun goud begeerde nie„ wand, dat zij geboden hadden ." Zeldzame grootmoedigheid ! edel vertrouwen ! Welk held ware daartoe in
onze befchaafde dagen in ftaat ? En was bet een denkbeeld van den dichter, welk een idekal ftond dan voor
zijne ziel!
Zulk een dichter moest ook vriendfchap en liefde
kunnen bezingen . Van de eerfte hebben wij een aandoenlijk voorbeeld in de federt zoo flecht beloonde genegenheid van s i E G F R E D voor GUN T E R . Deze,
nog voor de bovengemelde vijanden vreezende, opent
zijn hart voor zijnen gast :
.Ta ne mag ich alien liuten At fware niht gefagen ,
Diu ich muz togenliche in mine herzcn tragen
Man fol fleten vriuwenden ehlagen herzen not .
Diu Sivrides varwe wart do bleich unde rot .
Er fprach_ zu dem chunige : i ne ban iu niht verfeir ;
ch fol iu helfen wenden ellin iuwer kit .
Welt it vriuwent fuchen, der fol ich einer fin,
Und truw ez wol volbringen mit eren an daz ende mnin .

k kan aan alle lieden de zwarigheid Met klagen,
Die ik toch heimeliik moet in mijn harte drageu :
Doch bij ftandvaste vrienden ontlast men 's harten nood .
Toen werd de kleur van s a G F R g a bij beurten bleek en rood.
ij
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1- ij fprak tot den oning : k heb u niets ontzeid ;
Tot wering van uw leed ben ik terflond bereid .
Zoekt gij opregte vrienden, zoo ben ik een daarvan,
Die tot mijn dood met eer, zoo 'k hoop, u helpen kan .
Doch was zekerlijk deze vriendfcbap van s E GE D niet geheel onbaatzuchtig . De zuster des
o.
pings , de fchoone c R E D
L t , was de zeilfleen,
die dezen fterken degen (*) aantrok .
Geen wonder
F R

Nu gie diu minnechliche, alto der morgen rot
Tut ur, den truben wolchen ; do fchiet Yon maniger not
Der fi da trug irn herzen, and lange het getan ;
Er fach diu minnechlichen nu vil herlichen flan .
Sam der liehte mane vor den flernen flat,
Des (chin fo luterliche ob den wolchen gat,
Dem unt /1 ru geliche vor meniger vrowen gut ;
Des wart da wol gehohet der zieren helden der mut .

Door ging die minnelijke, gelijk bet morgenrood
Doet uic de droeve wolken ; haar komst verdreef den nood
Van die haar droeg in 't hart, en long dit had gedaan ;
P en zag die minnelijke nu zeer heerelijk ftaan .
Gelijk de lich :e mane voor de flarren flaat,
Wier fchijn zoo louterlijk omhoog de wolken gaat,
Dien frond zij door to prijken voor vele vrouwen goed ;
Dus werd wel zeer verhoogd der ed'le helden cooed .
Doch ik zou u deze geheele rhapfodie (vergunt mij,
dit woord, voor bet thans minder gepaste avanture, to
gebruiken) moeten voorlezen, wilde ik u den rijkdom,
niet der verbeelding, maar van bet hart onzes edelen
dichters flechts cenigermate doen kennen . 1: et opfchrift
daarvan is :,, oe S EGFR ED C R EM
LD eerst
„ zag ; " en een natuurlijker , eenvoudig - fchooner tafereel van de eerfte ontmoeting eener geliefde zal men
bezwaarlijk elders ontmoeten .
et is merkwaardig, dat

( ~)

Degen

voor

Ridder,

ook in onze oude taal,
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do meeste der anders zeer dun gezaaide vergelijkingen
juist bier gevonden worden . Twee derzelve hebben
wij zoo even gezien ; de derde teekent ons den Zwabi:
fchen dichter bij uitftek gevoelig voor bet fchoon der
natuur in de lente . „ Toen bij zijne gelietde de hand
,, gaf, genoot bij meer vreugde, dan men genieten kan
„ in den t1jd van den zomer, in de dagen van Mei ."
(vs . 541 en very.)
Tot al wat men begon, daartoe was hij bereid ;
ij droeg in zijne zinnen een minnelijke meld,
En dit was eene vrouwe, die hij nog Dimmer zag ;
Zij maakte vaak in ftilte van hem zeer goed gewag .
oe gaarne vertoefde ik nog ]anger bij dit bekoorlijk
onderwerp, hetwelk ons de ware, echte galanterie der
Middeleeuwen in zuik een treffend licht vertoont!
Wat ware (zegt o R

mans genoegen, wat doet hen
vreugd aanfchouwen,
Behalve fchoone maagden en beerelijke vrouwen?
T

tv

N) 'S

Dan, ik moet mij bekorten ; zeggen wij dus nog een
woord van de fecsten, de godsdienjlige denku, ze en bet
wonderbare der Nibelungen .
Bij bruiloften en andere feesteliike gelegenheden (hoogtijden) fpreiden de oningen en Vorften eene ongemeene pracht en weelcle ten toon . Na de overtivinning op
de Sakjers en Deenen viert men in Bozsrgondie een feest,
waarop tweeendertig Voriten en meer dan vijfduizend
perfonen verfchijnen ; waarop zich de fchoone Vorften
om fcrijd verfieren ; waarop men met goudroode zadels,
fierlijke fchilden en heerlijk gewaad aan den Rijn komt .
(Zelfs de gekwetften in hunne bedden moeten door deze heerlijkheid de bitterheid des doods vergeten .) De
maagden, mede ten feest genoodigd , zocken edel gewaad, armringen, borduurfels (bortcn) nit de kabinetten (fhrinen) vs . 1079 . io81-1120 . C i R E M 11 1 L D
draagt juweelen (1141) ; zelfs Ridders hebben edelge-
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LD, de
gefteenten uit ndict. (1625 .) „ C R EM
„ zeer heerlijke meld, fnijdt zelve de Arabifche zijde,
„ wit als fneeuw, en die van bet goede Zazamanch,
„ groen als de klaver, waarin men fleenen voegde ."
(1461-1464 .) De allerbeste zijde uit Marocco en Lyoningskinderen dragen, wordt ook ten toon
bie, die
gefpreid . De 5slandfche maagden taan met een tneeuwwit gewaad voor bet venfter. (1531 .) Op een' anderen
LD en ] RUN
LD, met edit
tijd, dat C R EM
vrouwelijke ijverzucht, elkander bet fchuoulte gewaad,
gelijk de fchoonfte mannen, betwisten, dragen dricenveertig dienstmeiden van C R E M
L D fchittcrende
vellen, gewrocht in 4rabie . (3345 .) Men heeft ook
bij de unnen beddelakens van hermelijn , en zwarte
fabelvellen . (7338 .)
Meer voorbeelden van eene grootere en uitgezochtere weelde, dan gewis in de vijfde eeuw bij de unnen
en Bourgondiers plaats had, en die dus uit des dichters
tijden zijn overgenomen, verbiedt de tijd ons te melden . Aan den anderen leant moet ik erkennen, dat,
zod in geen mij bekend heldendicht der oudheid of Mid •
deleenwen zoo veel edelmoedigheid door enkele helden
wordt ten toon gefpreid, ook een tooneel in hetzelve
voorkomt , hetwelk in barbaarschheid zijne wedergade
niet kent, en in den eigenlijkften letterlijken zin bloeddorftig is boven mate . flat was in bet heeffte van den
ftrijd, eer nog R U D G E t het fchild had opgeheven ;
vrouw C R t A
L D heeft de ridderzaal , waarin de
Bourgondiers berend zijn , doen in brand fteken ; de
vreesfelijke hette van den brand, met bloedverlies gepaard, verwekt bij de Ridders den geweldigften dorst .

Daar fprak toen een der helden : Ons toeft een wisfe dood
Van rook en ook van hette ; dat is een wreede wood .
Mij doer bij vinnig fchroeijen de dorst zoo grimme pijn,
Dat ik bier zonder ftrijden cc jammerlijk verkwijn .
fprak de Ridder 11 d G E N : o Ed'len vol van moed !
em, wicu de dorsc doet kwijnen, die drinke bier dit bloed :
1\1 4
Dat

Nu
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Dat is in znlk een jammer veel beter nog dan wijn ;
et moet voor drank en i ijze ons nu vergoeding zijn .
Als daarop een der Ridders een' dooden vijand vond,
Zoo bond hij zijn vizier af, en knielde bij de wond,
Begon alstoen to drinken van 't beet en vloeijend bloed ;
oe ongewoon dit ware, bet dachc hem wonder goed .
Nu bone u God, eer A G E N ! zoo fprak de moede man,
Dat ik naar uwen rade thans weder ftrijden kan .
Zeer zelden werd gefchonken to huis mij bet're wijn .
om ik den ftrijd to boven, 'k zal u genegen zijn .
33ij zoo vele eigenfchappen van bet heldendicht, zou
men verwachten, vooral ook in die tijden, bet wonderbare met ruime handen door hetzelve verfpreid to
lien . Dit is enter niet bet geval . Behalve s i E G1+' R E D's onkwetsbaarheid, zijne nevelkap (tarnchappe), waardoor hij zich onzigtbaar weet to maken, even
als )E N E A S to meerinalen bij de dichters daarin verbor .
gen wordt,-- behalve zijne wonderbare verrigtingen in
bet land der Nibelungen , is er f echts th ne plaats , waar
de werking van bovenmenfchelijke wezens onmiddellijk
voorkomt . Bij den overtogt, namelijk, der Bourgondiers of Nibelungen (welke dezen naam van den geroofden fchat aannemen) over den Donau, hoort A G E N
van de waternimfen (wijze vrouwen), aan welke hij bet
gewaad ontneemt, zijne lotgevallen bij de lunnen,
(even als, bij
OMERUS, MENELAUS bij PaoEus de zijne verneetnt ;) flechts een man, 's
onings kapellaan, zou behouden blijven : A G E N werpt
dezen in den Broom, om de voorfpelling to logenftraffen ; doch hij komt behouden over, en nu wanhoopt
ook A G E N aan zijne gelukkige t'huiskomst , en wacht
den dood .
et is ook merkwaardig, dat bier geenszins
bet geloof aan heiligen, deze Ondergoden der Middeleeuwen, voorkomt, maar overal God alleen wordt aan .
geroepen, b . v. vs . 7437-7464, `vaar de Ridders kort
v66r hunnen dood nog ter misfe gaan, en
A G E N
heu vermaant, „ den r jken God hun ced to klageiu . 12
ier-
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} iermede paart zich eene, vooral in die tijden, hoogst
opmerkelijke bijzonderheid : de Christelijke C R S ML D huwt den eidenfchen E T Z E L ; de Christehike
Dziitfehers en eidenfche unnen hater. elkander Diet
om den Godsdienst ; zij eten aan Cdnen disch, drinken
iuit Unen beker, fcheiden zich alleen bij her ter kerke
gaan van de Christenen, en zouden, zonder c R E Mti L D's wraakzucht, als de beste vrienden uiteengegaan
zijn . Geen zweem van Godsdiensthaat misvormt dit
gedicht : een zeldzaam verfchijnfel in eene eeuw, die
de oprigting der nquifitic zag! Ook words nergens gewaagd van de Sarracenen, waarmede in den aanvang
der dertiende eeuw, toen bet lied waarfchiinlijk bet eerst
in zijn' tegenwoordigen vorm werd gezongen, geheel
.Europa zich bezig hield .
ier erkent men de getrouwheld des zangers aan de liederen, die hem de grondftof
tot bet zijne geven ; terwijl nogtans, aan den anderen
kant, misfchien, door de opzettelijke verlaging der
. lunnen beneden de Christenen, de latere dichter ten
doel had, zijnen geloofsgenooten een riem onder 't hart
to leken tegen de Tartaren, die alstoen geheel Europa
met fchrik en ijzing vervulden . Ook komt de dichter
der dertiende eeuwe (reeds zoo befchaafd door dekruistogten) duidelijk to voorfchijn in zijne onderflelling der
fchrijfkunst (5 697, 9041) en de vergelijking van s E GR E D met een beeld op parkement . (1157 .) Under de
fraaije kuntlen ziet men vooral de muzijk op den voorgrond . Gelijk bij o M E R U S de zangers lieden van
aanbelang ten hove zijn , zoo als de man, wien A G A1EntNON de hoede van
LYTEMNESTRA vertrouwt , (Odysf.
vs . 267 .) zoo laat ook E T Z E L de
broeders van C R S iii 11 1 L D door twee vedelaars of
fpeellieden ten hove noodigen, en de dappere VOL. E R is zelf een fpeelman, zoo als wij gezien hebben .
De gemeenfchap van muzijk en poezij doet u gewis
reeds vermoeden , dat de dichtyrlijke uitdrukking in dit
lied aan den grootfchen inhoud en de edele of krijgshaftige gevoelens zal beantwoorden . En inderdaad vindt
1\1 5
men
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men hier reeds eene befchaving van ftij en voordragt,
die, volgens de eenparige getuigenis van alle bevoegde
kunstregters , zoo min in de andere fabeikringen als in
bet heldenboek to vinden is . Reeds de weinige proeven,
die ik zoo ietterlijk mogelijk, behoudens bet rijm , heb
trachten over to brengen, zullen u daarvan eenigzins
overtuigd hebben ; fchoon de, voor mij aithans, annavolgbare naiveteit van bet oorfpronkelijke daaruit ge .
beef is verbannen . Deze naiveteit is een kenmerk des
gedichts , 't welk bet met 110 M E R U s gemeen heeft,
bij wien bet voor 't overige, in muzikale welluidendheid, in rijkdom van denkbeelden, in keurigheid van
befchrijvingen, verre to kort fchiet, en vooral bij hem
achterftaat in overvloed van dichterlijke beelden , waaraan bet Nibelungenlied zelfs zeer arm is, hoewel de
weinigen, die er in voorkomen, zeer fchoon en juist
zijn . De toon is afwisfelend, niet zoo doorgaand tatig
a1S V R G L U S, noch zoo onophoadelijk treurig als
o s S A N, maar beantwoordt volkomen aan den aanhef
Uns ist in alien w eren wonder vil gefeit ;
Yon helden lobebaren, von grozer arebeit,
Teen vreuden and hochgeziten , von weinen and von chlagen,
Yon chuner rechen irite mugetit nu wonder horen fagen .
Ohs is in oude maren wonder veel gezeid ;

Van loffelijke'helden van zwaren arrebeid,
Van vrengd en hooggetijden, van weenen en van klagen,
Van fcoute ridderfcrijden kunt gij nu hooren wagen .
n eene vrolijke ftemming wordt bet hei aangeheven,
't welk wij terftond in s E G F R E D 's gefchiedenis
tweemaal vinden (vs . 84 en 88 .) Dus worden ook de
feesten en maaltijden met eene zekere dartelheid befchreven . n bet flaggewoel, daarentegen, heerscht niet alleen booge ernst, maar ook, gelijk wij zoo even zwgen,
wreedheid en bloeddorst . De toon gnat meermalen, zoo
als in ii o M r•. R u s, tot bijtende irorie en (chimp over.
1)ui zegt de moedige fpeelman tot de flunnen, aan
wel-
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de grootfte beloften gedaan
hoofd zouden bren .

11AGEN's

De mannen, die zoo fchandelijk bier eten 's Voriten brood,
En hem nu laten zwlchten in d' allergroottlen nood,
Die zie ik bier zoo talrijk, en tech zoo bevend ftaan,
En willen toch zeer flout zijn, met fmaadheid overlaan .
Ook verfchijnt, to midden der blijdfchap, der feest .
vreugde zelfs, als 't ware eene waarfchuwende hand
aan den muur, die de toekomi'ige rampen voorfpelt .
Reeds in den aanvang der liefde van s E G F R E D en
C R E D
L D, (vs .
209-- 2 .) terwijl de fchoonfte hoop beiden aanlacht, gaimtde verfchrikkelijke ffem
ons tegen : Sedert werd van haar gefcheiden de voor .
trefelijke man . Nog ferker blijkt dit contrast in de laarffe reis , die s .1 E G F R CE D met zijne vrouw en ouders
naar Worms ten hove doet, (vs . 3125 en verv .) waar
hij verraden werd .
Doch mij dunkt, ik boor reeds de vraag : Waartoe
zoo tang vertoefd bij een werk, dat toch geen nationaal diehtfluk is, maar alleen tot Duitschland behoort?
Doch, behalve de roemrijke vermelding van s i1: cr R ED , de hoofdperfoon van bet eerfle deel des gedichts, als held van Nederland, zal ook de taal van
bet werk een nieuw bewijs opleveren voor de oudheid
onzer moederfpraak . Dat bet werk in Opper-Duitscb
land gedicht en gezongen zij, blijkt deels nit de handfchriften , die alle in Bibliotheken van bet zuidelijk
Duitschland of Zwritferland zijn gevonden, deels uit de
bijzonder naauwkeurige vermelding van teden aan den
.Boverarijn en den Donau, deels eindelijk tiit de taal zelve, waarvan eene menigte uitdrukkingen nog alleen in
Opper-Duitschland gevonden worden ; zoodar dit punt
bij deskundigen thans voldongen is . Doch, to iniddeu
dezer Opperduitfche taal, vindt men niet alleen eene
groote menigte woorden, die thans in de nieuwere
oogduitfche taxi zijn verloren gedaan, en in de Nederdui3-

A G E N vertaalt bier done door toonen
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lluitfche nog alleen gevonden worden, tnaar de zamenfelling van woorden en volzinnen is vaak geheel ederduitsch, vooral zoo als hetzelve in den gemeenzaluen omgang gefproken wordt . Vergunt mij, a dit door
cenige voorbeelden to doen blijken . Chunne, kunne,
words gebezigd voor gefacht, (doch niet joist manne .
lijk of vrouwelijk, vs . 7729 .) Gram, op de Nederduitfche wijze voor toornig, niet op de
ool duitfehe voor verdriet, (7753-) Chiefen, verkiezen, in 't
floogduitsch nog wel in gebruik , doch zeldzamer daft
bij ons, en nooit in de taal der zamenleving . Brake, brak ; veg, veeg, (niet la hartig, gelijk in 't
oogduitsch ;) maget, maagd ; magethum, maagdom ;
maget unde man, man en maag ; meit, meid ; gefeit ;
flan, flaan ; gan, gaan ; was, (itnperf. van zijn) wezen, zijn ; werdicheit, weerdigheid ; mane, maan ; werl
de, wereld ; minne, minnen ; chere, (fpreek uit khere)
keer ; (594) iu, u ; want ; iht, iets ; urluige, oorlog ; getor/le, dorst, durfde ; (973) fchermen ; (247)
wreislich, vreesfelijk ; (6478) vianden, vijanden ; (6479)
gelezze, gelaat ; fidert, federt ; lutzel, luttcl ; afterwegen ; (9162) min-vrd, mevrouw ; (1232) war, waar ;
($376) verliefen ; (81) Duitsch (niet Deutsch) ; dome (*), deun, en nog eene menigte anderen, die wij kortlleidshalve wel moeten voorbijgaan . Wij hebben bij
voorkeur flechts die gekozen, welke het tegenwoordige
loogduitsc of Diet meer, of flechts in de werken van
eenige dichters of prozafchrijvers, keuners der oude
tale, bezit ; terwijl de taal der befchaafde zamenleving
de( ~) Vs . 8o85 .
Sine leiche lutent ubele, fine zuge di fint rot,
n vellent fine done vil manigen helt tot .
De eer V o N D E R
;
doch dit meet afgetrokken denkbeeld lag waarfchijnlijk niet
in de ziel des dichters, die aan de zangwijzen (deunen) van
den fpeelman dacht . Maar dir ollandfche woord zal den
Vuit/iken Commentator wel onbekend geweest zijn .
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dezelve verloren heft ; doch die bij onzen gemeentlen
landman nog dezelfde aandoeningen opwekken, als in
bet gemoed van den edelen Ridder der Middeleeuwen,
tot bet regt verfland van wiens taal de Duitfchers volfrekt den ollandfchen tongval van bet Nederduitsch
dienen to kennen ; terwijl deskundigen mij gezegd hebben, dat de overeenkomst met bet Boerenvriesch althans niet minder groot is . Sommige woorden, zoo als
halsberge , degen enz . , die men nog bij M E L S S T Og E vindt, zijn uit beide taaltakl:en verdwenen .
De taal der Nibelungen is dus de oog- of liever Op.
per- en Nederduitfche, vereenigd , even als een ilroom,
die, nader bij zijn' oorfprong, nog tusichen naauwere,
meer diepe oevers vloeit, dan wanneer hij, nu in de
vlakte gekomen, zich in twee takken verdeelt, die, door
eene menigte rivieren en beken verflerkt, eene nieuwe
bedding verkrijgen, terwijl nogtans hunne wateren door
lien toevloed ook drabbig en ondiep vvorden . n bet
Nibelungenlied is alles, op een paar woorden na, zuiver Duitsch ; en, gelijk de poezij niets van andere natien ontleend heeft, this is ook de taal vrij van den roof
barer naburen . et is waar, zij is daardoor armer, gelijk de taal van alle nag min befchaafde natien, aan afgetrokkene denkbeelden en woorden : tnaar welk eene
eigenaardigheid in de woordfchikking, welk eene vrijheid van omzetting, door onze meer kiefche taal verboden ! Men plaatst in de Nibelungen zoo wet bet zelfflandig voor bet bijvoegelijk naamwoord , en bet voornaamwoord achter bet zelfilandig naamwoord, als omgekeerd ; b . v . Gifelher der junge, (vs . 6319) elpfrich der chune, Danchwarten luch ; (927)
Folcher der flarche, do er daz erfach. (92 .5)
ch gefach
We chunich fo jungen fo rehte tugentlich gemut.
Es trugen fwert die fcharpjen des rnarchgrai
Gifelher dem degene geb ich die tohter min .

nut?r,

et
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et werkwoord kan dikwerf, even als in de oude en
zuidelijke talen , vbor bet naamwoord geplaatst worden,
zoo als
Do must er linen fi •unden verfagen diensthaften gruz .

oe vreemd klinkt ook in onze ooren de achterzetting van bet lidwoord na bet zelffl:andig naamwoord!
b . v.
Sun DEN

Sigemundes ich hie gefehen han .

Den zoon van Sigemund heb ik bier gezien .

fet tegendeel kan echter ook plaats hebben . - Uit deze voorbeelden blijkt de vrijheid en buigzaamheid dezer
oude taal, die haar, vooral in 't verhaal van gevechten , eene z~kere antieke kleur bijzetten , welke mij
voorkomt zeer behagelijk to zijn , en nog verhoogd
wordt door bet veelvuldig en herhaald gebruik der epi .
theta, vooral van bet woord vil (veel) in den zin van
zeer, even als bij ii o m E R u s .
Tot eene volledige verhandeling over dit lied zou de
opwerking van nog meer, en daaronder zeer merkwaardige, taalkundige bijzonderbeden behooren, zoo als de
dikwerf voorkomende eenzelvigheid van bet enkelvoud
en bet meervoud, die gij echter van mij niet milt verwachten, daar ik uwe aandacht reeds to lang beb vermoeid . Vergunt mij dus flechts met cene aanmerl :ing
to befluiten .
De .$eijerfche gefchiedfchri;ver A v r, N T ,, u s, die
in den aanvang der zestiende ceuwe leei;le zeyt ergens
Canitur spud nos Grimhyld ; Attila et a ;' uc v, ., !,, o cantatur, et est popularibus nostris, etiain literarram rudibus,
et onderwerp van bet Nib lr~ngerrlied, en
votisfimus .
waarfchijnlijk bet lied zelve, werd dus in de zestie ;zde eeuw

nog door bet Yolk gezongen ; en men zal niet ontkennen , dat gezangen van dezen aard bet gemoed des yolks
ten krachtigfte moesten verheffen, en gevoelens van oude Duitfche k ;acht, grootheid en hcldendeagd inboezemen .
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men . Tot deze hoogte, cm hot lied weder volksgezang
to doen worden , zal geene poging bet immer brengen ;
de verouderde, voor den gemeenen man onverflaanbare, taal verzet zich daartegen : naar in eenen tijd,
waarin zeven nieuwe leerfloelen voor de kennis ook der
oudere Ncderduitfche taal zijn opgerigt, behoeft hot
geen vrome wensch to blijven ; dat ook de befcbaafde
landgenooten van S E G F R E D hunnen held, al ware
bet dan ook flechts een ideual, bet zij door eene vertaling en opheldcring des geheelen fluks, bet zij door die
van enkele uitflekende partijen, nader zullen leeren kenhen . 1k heb flechts getracht, ulieden, in den bepaalden omtrek eener voorlezing, eene zees ruwe en oppervlakkige fchets to geven van dit merkwaardige voortbrengfel , merkwaardig door eigenen inhoud en vorm ,
en 't welk reeds daardoor onze opmerking verdient , dat
bet een punt van gemeenfchap vormt tusfchen Duitschland en Nederland, door taal en heldenlof eigen aan
beiden, en 't geen dus, hoewel in eenen minderen rang
en bij geringere verdienlien, toch in eene zekere mate
kan worden, vat de llias voor den Dorifchen zoo wel
als lonifchen Griek was , - bet oorfpronkelijke heldendicht van den Teutonifchen flam.
LETS, OVER EEN OPGEDOLVEN L GC
OOSTVR ESC

AAM U T DF

E VEENEN .

1n de maand ulij dozes jaars (i3 7) werd bij Friedeburg, in de gemeente Etzel, onder hot turfgraven,
in bet veer, con menfchelijk geraamte gevonden . Deszelfs kleeding en ligging duidde een' zeer hoogenouderdom aan .
etzelve lag in eene met mos aangevulde
.diepte . Dwars over bet ligchaam waren flerke eiken
palen, die hetzelve nederdrukten .
ot gewaad beflond
uit een grof harig en ongeweven doek, zonder naden of knoopen, alleen met wijde armgaten, en eene
opening aan den hals . De fchoenen waren uit Eisn fluk
le-
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leder, zonder naad of zolen ; alles was uit onbereid en
raw leder, waaraan nog bet roode koehaar zigtbaar
was . llezelve waren boven den voet, tot aan de teenen toe, met kleine gaatjes, waardoor een riem ging,
om ze toe to rijgen. Tegenover ieder van deze gaatjes
was eene kleine, uitgefnedene ftar, met een' rand omgeven ; en deze ftarretjes flonden in verband met zeer
zuiver en met fmaak uitgefneden lofiverk . Alles was
wel bewaard, daar onder bet veer niet ligt iets ver .
rot, en in Oostvriesland groote boomftammen, hazelnoten e nz . in de veengronden, bier bet hooge veen genaamd, dikwijls gevonden worden . Deze boomen moe.
ten reeds v66r bet ontflaan dezer veenen , en alzoo v66r
onheugelijke tijden, omgeftort, en zoo langzamerhand
met turf tot io a 12 voeten hoog bewasfen zijn : want
dat de turfveenen in Oostvriesland, Drenthe, olland
enz, uit louter mos- en andere plantdeelen beftaan,
is uitgemaakt, en voor bet oog zigtbaar .
et gebeente van then ouden Vries rustte daar meer
dan sooo jaren ! Naar de met f eraden voorziene fchoenen to oordeelen, fchijnt bet cen man van aanzien geweest to zijn . Mogelijk hield hem zijn yolk voor een'
toovenaar, welken de Vriezen, opdat hij na zijnen dood
niet weder verfchijnen zoude, diep in bet veer begraven en met zware palen overdekt hadden . Daar bet geraamte op bet oerzand gevonden werd, zoo bewijstdit,
dat bet ligchaam reeds v66r bet ontitaan van bet hooge
'een daar gelegd wend ; ook getuigen bet kleed zonder
naden of knoopen, en de fchoenen zonder zolen en
zonder eenigen naad, van een' zeer hoogen ouderdom .
De fchoonheid en regelmatigheid der uitgei'nedene figuren op de laatfte verdienen hierdoor des to meer op .
merking, en verwekken inderdaad bewondering . -- Dit
zonderlinge fluk der oudheid wordt to Zurich bewaard .
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oen de Engelfchen voor het eerst, in den jare
178$, in Nieuw- olland aankwamen, om zich aldaar
to vestigen , bragten elf fchepen van verfchillende grootte o3o perfonen daarhenen . Sedert dien tijd is de volksmenigte zoodanig vermeerderd, dat in den jare i8oa de
algemeene volkstelling 13,
9- zielen opleverde .
n het eerfle oogenblik van de flichting der kolonie
was de volksmenigte natuurlijk in twee klasfen verdeeld
de vrije nenfchen en de veroordeelden .
Tot de eerfte klasfe behoorden alle burgerlijke en
krijgs -ambtenaren ; deze waren de eerfte eigenaars . De
lieden van de tweede klasfe werden tusfchen de regering
en de eigenaars verdeeld . Elk van deze laatften kreeg
eenige morgen lands , en tot elk zoodanig geleend flak
lands werden eenige veroordeelden als aven toegevoegd ;
en men zag, bijkans ten zeltClen tijde, de bosfchen onder de bijl der timmerlieden omflorten , de aarde under
den ploeg der landlieden zich openen , en de huisfelijke
bedrijven zich in den fchoot der hutten en huizen vestigen , welke in haast op dit tang woest gebleven
flrand waren opgeflagen .
Gezouten fpijzen, in overvloed, flerke dranken van
elke foort, cone verbazende menigte van meel en peutvruchten waren op de vloot medegebragt ; deze voorraad word in de bewaarplaatfen der regering gelegd, en
aan de verfchillende eigenaars, aan dcrzelver huisgezinnen en aven , bij gedeelten uitgereikt .
leederen en
akkergereedfchappen werden aan de nieuwe aanbouwers om niet geleverd ; en weldra was zoo veel land
oorbaar gemaakt , dat men de eerite plantingen kon aanieggen . Alle zaden van moeskruiden uit Europa, en
vele uit Afierika, Afrika en Azie, werden to gelijk
gezaaid, en kwamen volmaakt good voort . Fletzelfde
gelds van onze ooftboomen, den perzik-, appel en
D $NGELW . 1818 . No . 4 .
kerN
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kerfenboom . De geurige aardbezie en andere bezie"n,
welke in de al to groote warmte der heete lucht(}reek
niet voortkomen, groeiden voortreffelijk in deze gematigde landen ; onze verfchillende faladefoorten, onze
kool, met hen woord, alle onze Europefche groenten,
teelden even goed voort .
et koren vervulde welhaast
alle hoop ; uit den fchoct der, voor bet eerst beploeg .
de, aarde fchoot weldra een rijkelijke oogst van tarwe
en rogge op ; de Turkfche tarwe groeide zeer goed,
zelfs op de meest dorre gronden ; en de aardappel werd,
boven verwachting, reeds in bet eerfte jaar, inlandsch .
Van dien tijd of had de regering minder to doen ; gedurende een jaar hadden alien uit hare voorraadhuizen
eene genoegzame hoeveelheid van levensmiddelen ontvangen ; maar op het einde van dien tijd zeide zij tot
de ingezetenen : „ Uwe velden geven eene voile winst ;
• ik heb u bet noodige voorfchot tot dit oogmerk ge„ geven ; gij geniet reeds de vruchten uwes arbeids
„ en mijder opolferingen . Voortaan zult gij maar een
„ half gedeelte van levensmiddelen voor elken perfoon
• van uw huisgezin ontvangen . Otu uw leven en uwe
„ rust to verzekeren , zal ik a deze onder(teuning nog
„ achttien maanden tang geven ; maar,verzuimt niets,
„ verdubbelt uwe werkzaamheid en uwen ijzer ; want,
„ wanneer die tijd voorbij is, words gij aan uwe eigene
• hulpmiddelen overgelaten ; zorgt dus bij tijds dear• voor, dat gij voor u en uw huisgezin genoeg hebt !"
De dertig maanden verliepen ; de ontginningen breidden zich om elke woning uit ; vuur en ijzer hebben de
oude bosfchen geveld, welke de tijd tot nu toe ontzien
had ; het nederige gras verheft zich op de overblijffelen
van bet geweldig reusgeboomte ; elk huisgezin heeft
zijn onderhoud beveiligd ; to dezen aanzien dus verlaat
de regering hetzelve, maar zij geeft nog de kleederen,
de akkergereedl'chappen en de verdere noodige werktuigen . Dit laatfte voorfchot komt op rekening van bet
hoofd des huisgezins ; maar, als een edelmoedig voorfchieter, geeft hem de regering deze voorwerpen voor
eenen
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eenen geringen prijs, en in de toekomst eerst zal zij de
betaling daarvoor eil'chen, echter zoodanig, dat de fcholdenaar gemakkelijk daaraan kan voldoen . Aldus overiaadt de regering deze bewoners zeven jaren lang met
hare weldaden en met hare gunst ; zij verlangt daarvoor niets dan een goed gedrag en arbeid ; maar in die
zeven jaren hebben zich de voortbrengfelen van den
grond zoo veel to fpoediger vermeerderd, daar de ]anden, op welke men zich gevestigd had, hunnen eertlen
en rijkilen oogst gaven . Talrijke troepen van gewone
en ndiaanfche hoenders , ganzen en eenden krielen
rondom elke but en elke planting ; de geit huppelt op
de afhellende heuvels ; de bier vervolgt de jonge koe
op frisl'che weiden ; rijke kudden van fchapen , die van
de fchoon1fe rasten afftammen, leveren, door hunne
wol, gun vleesch en vet, belangriike voorwerpen van
voedfel en handel op .
-let paard heeft zijn edel ras
reeds vermeerderd ; als de getrouwe makkcr in den arbeid des menfchen, heeft get lien arbeid verminderd,
door denzelven to deelen ; get paard ging voor den
ploeg, en heel"t de aarde opgeworpen ; bet paard heeft
den oogst in de fchuren gebragt, de handelwaren vervoerd, en uit de flad teruggebrag-t, wat men noodig
had . Door de gulp van dit edel dier is de t1jd verdubbeld ; met minder arbeid en infpanning heeft men
meerdere voortbrengfelen verkregen, en deze zijn reeds
voor den aanbouwer en zijn huisgezin meer dan toereikend . Nu treedt de regering op, en zegt : „ De we]„ vaart, die gij thans geniet, hebt gij aan mijne be• fcherming en opofferingen to danken . Tot op dezen
„ dag heb ik u ailes gegeven, den grond, de woning,
• de zaden, de werktuigen en de dieren, de kleeding
• en get voedfel ; maar thans hebt gij reeds overvloed ;
„ een klein gedeelte daarvan moet tot mij terugkeeren,
„ om allengskens aan de verpligtingen to voldoen, waar• i n gij getreden zijt ."
Dan worden de rekeningen ttisfchen de regering en
de privaat-perfonen, naar eene matige en z .e voren gekenN .2
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kende verdeeling, beflisfend bepaald ; de fchnld wordt
in eenige afdeelingen gefplitst, waarvan elke op den
bepaalden tijd moet afgedaan worden . Behalve deze eerfte verpligtingen van diegenen, aan welken landerijen geleend zijn (cancesfionarisfen) , en welke eenigermate perfoonlijk zijn , zijn er ook no- andere nicer algemeene en
gewigtige verpligtingen, welke het eigendomsregt der
leeningen aankleven .
-let is natuurlijk, dat van regtswege dit eigendomsregt aan de regering toebehoort .
eeft zij niet alle kosten der bezitneming gedragen?
eeft zij niet, op eigen gevaar, deze ftreken bemagtigd, en derzelver onafhankelijkheid door de magt der
wapenen en door de voorwaarden der verdragen beveiligd? Deze grondftelling van een onbepaald eigendom
des geheelen lands, en this ook van de eertte vestigingen, welke onder hare befcherming op dezen grond
gevormd zijn,volgt natuurlijk uit den aard der fticllting
zelve .
\Vanneer nu de landen in voile opbrengst zijn, dat
a, na zeven jaren, zest de regering tot de concesfionarisfen : „ De gronditukken, die gij bezit , heb ik u
„ toevcrtrouwd ; geen verdrag heeft mij het regt van
„ eiger:dom ontnomen, en toen ik a dezelven inruimde,
„ heb ik n)ij dit refit uitdrukkeliikvoorbehouden ;thans
„ zijn uwe velden in goeden Nat ; ik geef mijn geheele refit
„ aan u over , ik ita u en uwen nakomelingen bong daar„ voor, op de eenige voorwaarde eener geringe jaarlijk„ fche heffing, welke op elken morgen lands, door mij
„ aan a afgeftaan , gelegd wordt ; eene heffing, welke
„ gij mij zoo lang moet betalen, tot dat ik u, door een
„ nieuw verdrag tusfchen ons, daarvan zal ontflagen
„ hebben ."
Ten zelfden tijde, waarin deze maatregelen met den
eigenaar plaats hebben, is een nieuw bezwaar voor hem
aanwezig : dit zijn de belastingen . Voor bet eerst, fe .
dert ziine komst in deze ftreken, hoort hij dit woord
uitfpreken ; tot nu toe waren alle eigendomrnen van
zul-
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2ulke afgiften vrij geweest . De regering had gewaclit,
om hare regten terug to eifchen, tot dat de bewoner
in welvaart was ; en wat zij eischt, is in bet eerst zoo
weinig, dat de huisvader de nieuwe belasting niet telt ;
zij vermeerdert, wel is waar, met elk jaar, maar altijd
onmerkbaar, tot dat zij eindelijk tot eene zekere four
voor elken morgen lands geklommen is . Dan moeten
de belastingen gevestigd blijven ; zij zijn nog Bering,
en de voortbrengfelen ziju zoodanig vermeerderd, de
ruilhandel is zoo befpoedigd, dat de bewoners zich niet
bezwaard gevoelen . De Engelfche regering is to regt
van gedachte, dat zij voor eerlijke lieden, om hen tot
de verhuizing naar bet uiterst einde der aarde to bewegen, zeer vele voordeelen moot verzinuen, en zich tevens wet verzekerd kan houden, dat zij eens de vruchten barer verfchotten met winst zal terugkriigen .
Voor den arbeid en de volharding, echter, is een
nadere prijs bepaald . Want, bij de nadering van bet
tijdflip, waarin de belastingen kunnen geeischt worden ,
worden er lieden door de regering belast, oin den aanle g en de inrigtingen der bewoners to onderzoeken ; alle
toevertrouwde goederen worden zorgvuldigdoorgezien ;
men onderzoekt zoo wel de plantingen, als bet binnenRe der huishoudingen, de velden, de tuinen , de boomgaarden en de )sudden van elke foort . Als overal goede
orde heerscht ; als de toevertrouwde landen welbebouwd en in eenen goeden flaat zijn ; als de oogst
goed verzorgd en de voortbrengfelen aanzienlijk zijn ;
als vooral de kudden met een goed gevolg en met beleid
ziin aangekweekt,-dan verklaart zich de regering nog
als fchuldenaresfe jegens die genen, welke deze landen
bezitten ; en, wei verre van nieuwe belastingen to
eifchen, leent zij nieuwe landen,fehenkt nieuwe werktuigen en vee, vergunt nieuwe aven, verlengt de vrij .
ftelling van belastingen, en flelt hen voor nicer of min
langen tijd van alle belastingen vrij . \Vanneer, daarcntegen , de landbouw en de veefokkerij verwaarloosd zijn ,
N 3
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data worden de onbekwarne en nalatige eigenaars door
de regering gewaarfcnuwd ; en wanneer, na herhaalde
waarfchuwingen, deze voorttellen zonder uitwerking
bliiven, dan worden de vergunningen, door een onherroepelijk vonnis, aan de eerfle bezitters ontnotnen en
aan anderen gegeven , die bekwamer zijn, om ze voor
hunzelven en voor de regering nuttig to maken .
Terwijl weldadige wetten op deze wijze de voordeelen
der ei enaars beveiligen , duet zich dezelfde geest van
w1jsheid en regtvaardigheid ten aanzien der misdadigers
kennen . Van dozen ziin eenige voor hunnen geheelen
overigen lecftiid tot flavernij veroordeeld, (deze zijn de
ninften in getal ;) andere worden na een zeher aantal
jaren weder vrij , maar mogen nooit de kolonie verlaten , of flechts na eenen bepaalden tusfchentiid ; weder
andere kunnen, na herkregen vriiheid, naar goedvinden, blijven of gaan . Twee gepaste middelen ziin in
werking gebragt, om deze zonderlinge menfchenfoort to
beteugelen en to verbeteren ; de vrees en de hoop . Aan
den eenen kant, talrijke kriigsbenden, gedurig in de
wapenen ; galgen en kerkers op verfchillende plaarfen ;
ijzers en boeijen, en eene werkzame politie ; verfchrikkeliike kastijdingen voor de mindere misdrijven , en voor
de grootere de dood ; - aan den anderen kant, de hoop
op vrijheid ; de vermindering van den tiid der flavernij,
of het geheele ontflag van dezelv, : ; de verzekering , door
een goed gedrag weldra vergiffenis to kriigen, dan ook
vergunningen to erlangen en van andere veroordeelden
bediend to worden, zich in vrede aan alle genietingen
des huisfelijken levens to kunnen over-even , zel Fs tot
fortuin en aanzien to geraken, en eens naar Europa terug to keeren, om aldaar de vruchten van infpanning
en vlijt to genieten : - dit was bet dubbel uitzigt,
hetwelk de Engelfche regering den ongelukkigen aanbood, welken zij naar die verre of gelegene ltrcken
verwees .
De voorbeelden der ontzaggelijkfte geftrengheid volden elkander ; de fchrik der wetten drong, misl'chien
voor
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yoor bet eerst , in deze verflaalde barten . Van dit oogenblik of begon voor hen eene gelukkige verandering, en
de gevolgen daarvan waren zoodanig, dat wij , federt
ons. verblijf van vijf maanden to Port- ?ackfon, nooit
van eenen moord, zelfs nooit van eenen diefflal hoorden, en dat zelfs, federt meer dan twee jaren, nieutand
ten dood veroordeeld is .
Daar de misdadigers aldus tusfchen hoop en vrees
geileld zijn, zoo was bet niet vreemd, dat zij de voordeeligfle partij kozen , die namelijk,waarvan zij wcten,
dat dezelve hen alleen tot bet geluk kan leiden ; want
een good gedrag wordt beloond .Wanermisd
ger zich eerlijk, ijverig en werkzaam gedraagt ; wanneer
hij eene belangrijke daad volbrengt , of wanneer hii eene
voor de volkplanting nuttige uitvinding doet, dan i~eeft
de fledehouder bet regt, hem vergiffenis en vrijheid to
fchenken ; fomtijds verkort hij flechts den tijd der fla .
vernij . n alien gevalle , wanneer de tijd der ftraffevoorbij is, treedt de misdadiger in den fchoot der maatfchappij terug, en verkrijgt weder alle derzelver regten ; men
vergunt hem landerijen, geeft hem haven om zijn land
oorbaar to maken ; hij krijgt werktuigen en levensmidde .
ten ; met Un woord, hij geniet alle de voordeelen , wel .
ke de titel eens eigenaars medebrengt .
Door een langdurig ongeluk onderwezen, dat de mis
daad en kwade trouw betlraft worden, en dat de eerlijkheid de menfchen kan gelukkig maken ; ten voile
overtuigd , dat, in gevalle van nieuwe misdrijven . ftraffen op hen wachten, daar welvaart en achting de helooning zijn van een goed gedrag, gedragen zich deze
menfchen, van hunne boeijen bevrijd, bijkans altiid
eerlijk en voorzigtig. De gewoonte des arbeids, die zij
gedurende eene lange flavernij verkregen hebben, geeft
bun to dezen aanzien een voorregt boven diegenen ,
welke vrij in deze flreken gekomen zijn . De ontginning
hunner nieuwe gronden wordt doorgaans met meer beleid en volharding befluurd, en men ontwaart, dat zij
meestal goede landlieden zijn . Dit is ouk bet geval met deN 4
zul.
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zulken, die handwerken oefenen of handel drijven ; bijkans alien komen goed voort ; en ik aarzel Diet to verzekeren, dat , in minder dan dertigjaren, eenige der grootile bezittingen in de hander dezer misdadigers zullen
ziin . Dan zullen ook de vooroordeelen, die hen Dog tegenwerken , wel verdwenen zijn, en zij zullen ten mingle dat aanzien genieten, hetwelk de rijkdom meestal
geef"t . Deze voor,)ordeelen zijn reeds zoodanig verminderd, dat eenige van deze misdadigers reeds de aanzienlijklte bezoeken ontvangen .
k heb eenigen van dezelven leeren kennen, die, na doorgeflane itraf, weder in
de maatfchappij ziin getreden, en zich zoo naarflig en
verilandig hebben gedragen,dat zij thans eenaanzienlijk
vermouen bezitten , hetwelk bij eenigen meerdan 3oo,ooo
francs bedraagt .
Dit zijn de voordeelen des misdadigers, wanneer hij
door een braaf en werkzaam gedrag zijne vrijheid herkr1jgt . Maar wee hem , wanneer hij nieuwe misdrijven
begaat ! De geregtigheid wordt alsdan onverzoenliik ;
want to regt gelooft men , dat zulke menfchen verdorvene leden der maatfchappij zijn, welke men met de fterkile dwangmiddelen moet beteugelen . Boei en kerker, iloken zweepflagen zijn de eerfte flraffen, die men bun oplegt .
eeren zij nu Diet tot hunnen pligt terug, dan is bet
met hen gedaan ; de vergunningen worden ten voordeele
der regering ingetrokken ; zij worden wederom voor
eenige jaren , en vrij dikwijls voor hunnen geheelen overigen leeftijd, ter flavernije veroordeeld ; en, wanneer
bet misdrijf zeer groot is worden zij opgehangen . Eenige voorbeelden van deze verfchillende beitrafflngen ,
die flechts nu en dan eens gebetiren, dienen Diet weinig, om de overige wederfpannigen tot inkeer to brengen of in toom to houden .
( et yervolg en Plot hierna.)

DE

DE SC

D E SC

1 77

PBREU .

PBREU

.

(Geene Vertelling .)

Eene fchipbreuk is voorwaar Been vreemd verfchijnfel op de
kusten van ons vaderland . Deszelfs lage ligging aan zee geeft
daartoe niet dan to veel gelegenheid ; zoodat de zeeman gewoon is to zeggen : „ men zic er op, eer men 't weet ."
Maar vooral hebben menigvuldige fchipbreuken plaats met
zware flormen nit den noordwesten, wanneer de zeeman
2egt, dat bet er op o f .in noet ; dat is, zoo ik meene, indien men bet niet kan treffen van in een der zeegaten binnen
to vallen, moet bet op de trust . et verfag eener fchipbreuk
kan dus ook geenszins nieuw zijn . Dan, daar tot hiertoe
maar zelden iemand lust of genoegzamen ledigen tijd had,
om eens meer naauwkeurig op papier to flellen, hetgeen
hem bij zoodanige gelegenheid is wedervaren, zoo wil ik
de proef nemen, of zulks door mij, zonder verveling aan
de zijde der lezereu, kan gefchieden .
et was omtrent op bet einde der maand Augustus, dat
ik, met twee reisgenooten, aan boord van een
ollandsch
fwakfchip, uit de haven van Leitlz, nabij Edinburg in Sclzotland, vertrok , ten einde naar
olland terug ce keeren .
Onze uitreize van die haven was allervoorfpoedigst ; een
gunilige voordeuwind bragt ous in drie kwartier uurs buiten
bet gezigt van bet land, en alles liet zich ten voordeelig(le
aanzien .
et kon mij, zoo min als mijne medereisgenooten, intusfcllen al dadelijk niet ontglippen, dat onze fchipper, hoezeer
in den grond een regtfchapen en harcelijk mensch zijnde,
niettemin vrij ruw, en voor bet vaarwater, thans door hem
bevaren, op verre na niet gel'chikt was . Zijne vorige reizen,
uit eene
ollandfchc haven, de kust langs , naar Ostende of
Duinkerken, given hem geene genocgzame ondervindiug, om,
ingeval van florm of andere tegenfpoeden, op eene reize van
olland, van eene goede uitkomst verzekerd
Schotland naar
to zijn . Dan, bet good begin onzer reize, de gedurige voordenwind, bet vooruitzigt vats op die wijze fpoedig de haven
onzer betlemming to zullen bereiken, deden oils ligt flellen,
betgeen anderzins, op zichzelve genomen, inderdaad niet onN 5
ver-

279

BE scxtraREUL.

verfchillig was, - de onkunde, namelijk, van hem, die ont,
met een zwaargeladen fchip, en welks lading uit fleenkolen
en eenige houderden flesfchen vitriool beflond, over zee zoude brengen .
Deze voorfpoed duurde ook in zoo verre niec long, daar
cene doodflilte ons volflrekt niet van de plaats deed verwij .
deren, waar wij ons, omtrent twee dagen na ons vertrek,
bevonden, en dac wet op de beruchte, en voor ons vaderland beroemde, plek van Deggessbank, alwaar wij dan ook
twee etmalen vertoefden . Ook hier, evenwel, viel ons de
tijd niet tang . Een aangenaam , en tevens voor lieden, wier
voorraad niet voor eene lange reize berekend was, nuttig,
tijdverdrijf hield ons bezig . De kabeljaauw, in zoo groote
tnenigte door ooze visfchers alhier gevangen, en op de va .
derlandfche tafels opgedischt, was ook voor ons geen onverfchillig voorwerp ; zoodat deszelfs vangst, en bet versch
gebruik van denzelven, ons den verloren tijd deed vergeten,
en ons tevens weinig deed vermoeden, dot deze overgroote
flilte, en bet daarmede gepaard gaande fchoon weder, weldra
met den woedendflen florm flond to worden afgewisfeld .
et was op den derden dag van ons verblijf op deze
bank, dot eene voordeelige koelte uit den noordwesten, wetke gewoon is alle kielen naar onze kusten to drijven, ook
ons derwaarts deed henen fpoeden ; dan , volgens bet oordeel
en verlangen van fommigen onzer, nog niet fpoedig genoeg .
ja, bet kan niet ontkend worden, deze ontevredenbeid met
bet matig goede, en bet onbezuisd verlangen naar meerderen
fpoed, hoe dwaas dan ook, gaf fommigen nanleiding, om op
eene onbetamelijke wijze om verheffing van wind to roepen .
En evenwel, ik kan niet voorbij hier aan to merken, dot de
ondervinding mij, zoo wet als een' ieder, heeft geleerd, dac
juist zij , die hierin de voorgangers zijn, op verre no niet
aan de verwachting voldoen, wanneer bet er toe komt . Wat
biervan zij, dit geroep werd verhoord .
mmers nog den
avond van dies: zelfden dag veranderde de wind in diervoege,
dot dezelve van eene koelte tot eenen florin, en eindelijk tot
eenen vliegenden form toenam ; zoodat men al ras genood .
zaakt was, alle zeilen, buiten bet groot zeil dubbel gereefd,
to bergen, en bet, wet is wear van den wet of koers zettende, evenwel, einenlijk gezegd, op Gods genade, to later
drij-
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drijven . Ziet daar dan den wensch naar meerderen wind,
voorzeker boven verlangen, vervuld!
1k voor mij , die in eenen form , aan boord van een goed
fcnip, voorzien van goede lluurlieden, en in mime zee, nook
vervaard was, maar door bet waarlijk grootfche hetwelk /ich
daarin voordoet, en hetwelk men zich aan den wal zelfs niet
kan verbeelden, fomwtjlen een waar genoegen fchepce ; to
meer nog, dewiji alsdan bet gevaar waarlijk niet zoo groot
is, als men zich oppervlakkig zoude voorftellen, - ik meende bier die redenen tot eene volkomene gerustheid in geenen
deele to hebben . De befpeurde onkunde toch van den fchip .
per, zelfs om met bet lood de al of niec nabijheid onzer
kusten to bekennen, bet geheel gebrek nan andere infrumenten, offchoon anders op deze hoogte misl'chien niet meer van
zoo veel aanbelang, maar voornamelijk de geringe bezeildheid van bet vaartuig, deden mij de flechtfle uitkomst vreezen ; to meer, daar er geen de minfle twiifel overbleef, of
wij waren nu niec verre meet van de ollandfche of Zeeuwfche kusten verwijderd .
Onder zwaar zeilen dus, maar ons vleijende, dat wij vender en verd-r van den wal of geraakten, wilde 1k, door deze zorgen en de vermoeijenis van den harden wind, nai houdend met regen vergezeld, eenigzins afgemat, eenige rust semen ; en, daar ook voor mij niecs to verrigten viel, begafik
mij in cene der fcheepskooijen in de roof. Dan, deze rust
was van korten duur .
alf ingefluitnerd, ontwaakte ik
door bet hooren uitfpreken, zoo ik waande, van bet woord
brand. k verbeeldde mij, dat eenig fchip, in ons gezigt
gekocnen, in brand mogt zijn geraakt .
n een punt des tijds
beyond ik mij op bet dek . Maar hoe groot was mijne verbazing, toen ik, daar de lucht, die reeds doorgaans dik was,
maar op dat oogenblik eenigzins was opgeklaard, zag, dat
wij met onzen onbezeilden klomp, hoe zeer van den wal afliggende, naar de kust dreven! niettegenfaande een finaldeel
Britfche ooriogfchepen, met bijna alle zeileh bij, die ge .
voerd konden warden, maar niet zonder dat bet boventuig
als eeu hoepel gekromd fond, zoo wel als eene visfchers
gaffelfchuit, in den wind en tegen den vloed, van den wal
afprangden, en voorzeker van denzelven maar even vrij geraakcen ; cerwijl wij de branding van eene geweldig hooge zee
achter ons, en reeds aan beide zijden nabij ons, begonnen to
be,.
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befpetiren, zoodat bet water zich reeds bijna zoo wit als bet
zand van den oever vertoonde . Over eenen andcren boeg to
wenden, word wel beproefd, maar to vergeefs ; bet vaartuig
wilde niet wenden . Wij dreven met hetzelve achterwaarts,
regelregt naar en in de branding ; zoodat dezelve al fpoedig
met golven, inderdaad als huizen hoog, over bet fchip been
flortede .
Niet flechts goede raad, - deze was bier niet to beko .
men, dewijl dezelve, nit onkunde wegens de plaats, op g ee.
n e gronden konde fleunen, - maar alle raad was bier duur .
Men befloot evenwel lets to doen, en liet cen anker vallen.
Dit anker hield flechts een oogenblik ; bet touw brak, en
men liet bet tweede, vallen, dat ook bet laatfle was, dewiji
er fiechts een werpanker overbleef .
ier lagen wij nu . Maar waar? op wat gedeelte van de
lallandfche kust? want, gelijk gezegd is, dat wij op de oldandfche of Zeeuwfche kust lagen, bieraan was toch niet to
twijfelen.
oe belangrijk bet intusfchen voor ons zoude geweest zijn, dit to weten, wij waren hiervan to eenemaal onkundig . En nogtans, wij lagen bier niet als zeelieden, die
hun anker behouden op cone reede hebben laten vallen, en
zich verblijden, de haven hunner beflemming to hebben bereikt.
ntegendeel, zoo nabij de vaderlandfche flranden, en
misfchien destijds geen driehonderd roeden van den vasten
weal verwijderd, hadden wij bet vooruitzigt, om, naar alle
waarfchijnlijkheid en menfchelijke betokening, lien bodem
niet to zullen raken, dan als lijken, door de zee aangefpoeld!
Terwijl de golven alhier ons vaartuig van tijd tot tijd met
veel geweld overdekten, waren de eerfle uitwerkingen van
den wind in deszelfs voile kracht voornamelijk tegen den
grooten mast gerigr .
ierdoor was or geene mogelijkheid,
bet aan denzelven geflagen zeil to geijen, veel min of to flaan ;
en door bet been en weder flaan word hetzelve voor hen,
die onder bet bereik kwamen, niet aileen allergevaarlijkst,
maar werkte ook niet weinig mede, om den mast zelven to
kraken ; zoodat wij al fpoedig bemerkten, dat dezelve niet
Lang overeind zoude blijven, ja dadelijk begon to waggelen .
k, die Wet verzuimde, mij van alles, onzen toefland betreffende, to onderrigten, zag mode dit dreigen van den mast
tot deszelfs val ; en, op dit oogenblik voor do roof fiaande,
en nit deszelfs bewegingen befluitende, daC dezelve san lijboord
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boord zoude nederkomen, flood ik in beraad, om deze mijne plaats to verlaten, en naar loefboord, bij bet roer, to
vlugten ; to meer, omdat, indien deszelfs vat meer in eene
regte rigting over bet fchip plaats mogt hebben, de roef zelve en zij, die er zich in bevondeu, gevaar liepen om verpletterd to worden . Geiukkig, intusfchen, dat ik niet fpoedig tot cene beflisfing kwam ; want, terwiji ik hierover nog
in beraad ftond, viel de mast, met een geweldig gekraak,
even boven bet dek afgebroken, joist op de plaats ter neder,
waar ik mij meende to bergen, en maakte een gac van ruim
anderhalven voet in bet boord . ort daarop verloren wij ook
den achtermast, en werd sevens de boegfpriet aan ftukken
geflagen .
Thans met bet wrak, of Lever den romp van bet vaartuig,
achter bet anker her- en derwaarts geflingerd wordende, terwijl op den dunr de geduchtte zeeen over bet- fchip beer.rolden, was bet niet to verwonderen, dat velen onzer zich
in de roef bleven ophouden, en aldaar, door de koude en
doodsvreeze bijna verfcijfd, zich alleen bezig, en als't ware
in beweging, hielden, door bet water, hetwelk met iedere
overkomende zee in dezelve liep, nit to hoozen .
De zee had intusfchen nog niet alles weggefpoeld, en er
beyond zich nog een en ander op bet dek . De boot, of
floep, fond nog midden op hetzelve, in de kraauwers behoorlijk vastgefjord, en fcheen onbewegelijk . Maar de kracht van
eene overftortende zee of golf is niet wel to berekenen . Een
ieder, die in eene fchipbreuk bij flranding geweest is, wee[,
welke foort van golven bet zij, waarmede men bier ce worftelen heeft. Eene golf in ruime zee, maar vooral in den
oceaan, kan eene verfchrikkelijke hoogte bereiken .
lt zelf
zag meer dan eens, ftaande op bet halfdek van een fregat
van zesendertig flukken, dat van een oorlogfchip van vierenvijftig flukken, door de wederzijdfche beweging op- en nederwaarts, nu een groot gedeelte der kiel, en dan weder
ilechts de toppen der masten, over de verfchanfing been, to
befpeuren waren . Zoo eene golf is gedurende den ftorm met
eene fchuimende kroon, of kruin, voorzien ; en wanneer dezelve, met eene tweede vereenigd, tegen eenig fchip aan
breekt, ftort bet bovenf'e gedeelte van deze kolom waters,
die dikwijls niet gering is, over hetzelve been, en words
cene ftortzee genoemd . Man ili; 4ndervond tevens, dat zooda-
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danige golven, na bet bedaren van den wind, fchoon in h oog.
t o niet veel verminderd, zoo effen van opperviakie waren ge .
worden, dat men dezelve met de iloep, van den voet of
over den top been, konde bevaren ; voor zoo verre immers
derzelver gedaante niet reeds was veranderd, hetwelk nogtans
dikwijls niet fpoedig gefchiedt Wanneer de zee nu naar eenig
irand rolt, en daarin door bet llrand zelf, maar veel meer
nog door eene bank, words verhinderd, zoo verheft zich de
golf, neemt de gedaante van eene regtopRaande hand aan,
waarvan de vingers ten halve voorover gebogen zijn, en
words eene branding genoemd, welke dikwijls in die gedaante vrij was welts aflegt . En, fchoon door deze verandering
van gedaante de kolom waters, en dus derzelver gewijt, niet
words vetmeerderd, zoo doet nograns de meerdere hoogte,
welke zij verkregen heeft, bij de aanraking van eenig fchip,
derzelver kracht aanmerkelijk vermeerderen . - Niemand er.
gere zich aan deze uitweiding over de golven!
Wanneer nu eene dergelijke zee , welke van oogenblilc
tot oogenblik over bet vaartuig been flortte, en wier nankomst van verre kon worden gezien of gehoord, werkelijk in aantogt was, viel een ieder, die zich op bet dek be .
vond, voorover plat op hetzelve, en greep alles, waaraan
bij zich kon vasthouden . Eenmaal dan, hetzij uit nieuwsgierigheid, of uit befluiteloosheid, (want to verrigten had ik
er niets) mij op bet dek in een der gangboorden bevindende,
trot ik bet tijdtlip, dal eene geduchte branding op bet fchi2
afkwam ; zoodat ik geen oogenblik aarzelde mij voorover to
werpen , en deze geweldige kolom van eenige duizenden ponden waters ook over mij been Rortte . Toen ik vervolgens
opilond, naar mijnen adem hijgde, en zoo veel mogelijk bet
water van mij affchudde, hoorde ik, gelijk zuiks reeds on .
willekeurig eene gewoonte geworden was, de fchepelingen
bij hunne namen oproepen, ten einde to weten, of niemand
wierd vermist. Ditmaal, nogtans, waren wij niet meer vol .
tallig ; daar men, hoe men riep, geen antwoord van den
iluurman bekwam . Dit verwonderde een ieder ; tot dat ik mij
herinnerde, dal, juist toes deze branding naderde, ik inij in
bet gangboord aan tij van de boot beyond, die alstoen nog
op bet tick Rond, en dat destijds de fluurman in dezelve be .
2ig was, mij toeroepende, dat bij de dollen er in zoude zet .
ten, om, indien de gelegenheid zich aanbood, met de boot
to
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to kunnen vlugten . Wij bemerkten nu, niet zonder verbazing, dat met deze branding de boot, die in 'c eerst nog niet
werd vermist, nit derzelver hechte verzekering, met den
ftuurman in dezelve, over mij been in zee was geflagen, zonder dat ik hiervan iets bet minfle had befpeurd ; cerwijl bet
verlies van dezen braven en gefchikten man, die eene weduwe met vier kinderen naliet, ons zeer ter harte ging, en ook
voor ous bet uitzigt in de toekomst geenszius ophelderde .
Eene volgende zee, waarvan ik voor mij evenwel Wet in
diervoege getuige was, als bevindende mij destijds in de roef,
floeg, tot onze groote vercvondering, den mast, welke als .
nog half op bet boord en half in zee lag, niet van bet (chip
of, of los van hetzelve, (hetgeen in ons oog niets vreemds
zoude zijn geweest) maar doormidden, floeg tevens het werpanker, hetwelk voor den boeg hing, op de plecht, en met hec
watervat, en wat zich nog verder op bet dek mogt bevinden, over boord, en maakte derhalve volkomen fchoon fchip
van bet dek, waarop nu niet bet geringfe was overgebleven .
ort daarop Sag men, bij eene ligte flikkering, de boot,
op een' ruimen affland van on*, bet onderstboven in zee
drij ven .
et was toen, dat wij befloten tot lets over to gaan,
waartoe de fchipper, then wij thans in bet achteronder eenig_
Sins in verzekerde bewaring hadden gefteld , ten einde hij niet
door eigen fchuld over boord zoude geraken, nog Wet bad
willen verflaan ; bet happen of fnijden van de vleet namelijk .
De groote mast had, no deszelfs over boord vallen, niet opgehouden tegen bet vaartuig aan to werken ; dan, nadat de.
zelve nu in twee was geflagen, begon bij met zoo veel ge .
welds tegen bet fchip to rammeijen, dat wij daardoor nog
aan een gevaar to meer werden blootgel}eld . Wij kapten derhalve de vleet, en kwamen gelukkig vrij van denzelven.
Thans op bet dek niets meer to verrigten vallende, be .
gaven wij ons alien in de roef, ten einde aldaar ons verder
noodlot of to wachten, en hidden ons, om niet op den duur
voor een gedeelte in bet water to zitten, wederom bezig
met bet ledig hoozen van de roef, die natuurlijk telkens, bij
bet overkomen van elke zware zee, half vol water liep . En ,
fchoon vervolgens de lust hiertoe bij de meesten van ons
begon to vergaan, zoodat velen zich zouden hebben getroost, aanhoudend halverlijf in bet water to blijven zitten,
meen-
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meende 1k, door gedurige overreding, deze werkzaamheid re
moecen doen aanhouden ; ten einde to voorkomen, dat men
door koude en angst niet geheel verflijfde .
Uit hot boven verhaalde nu kan con ieder zich onzen toefland ligtelijk voor oogen flellen ; en ik behoove niet ce verzekeren, dat dezelve gefchikc was om ailcn mood to bene .
men . En waariijk, in bet midden van den nacho, omringd
van eene dikke duisternis, die ons belecte van bet (chip of to
zien, fomtijds bijna geheel under water, onder hot vreesfelljlt
geloei en gebrul van wind en golven, op eene geweldige wij .
ze been en weder to worden geflingerd, en alzoo, zonder
eenige werkzaamheid , die oils eene wezenlijke afleiding konde geven, in doodsangst ons laatfle oogenblik to moecen afwachten ; dit alles met gelaceuheid ce ondergaan, vereischte
et was dan ook niet to verwonderen, dat de doods .
veel .
vreeze, fchoon bij den eon meer dan bij den ander, en op
verfchillende wijze, op ons alien derzclver uitwerking had .
k wil niet ontkennen, dat ik voor mij tusfchenbeiden zeer
zwakke oogenblikken had ; dan, ongehuwd zijnde, zoodat
door mijn otnkomen niemand in bet ongeluk zoude worden
geflorc, maar vooral de fleun van eene godsdienilige opvocding, gaven mij krachcs genoeg, oui mij al ras geheel gelaten, voor zoo verre dit den gewonen mensch mogelijk is,
aan mijn lot to onderwerpen . i\liin angst had grootendeels
plaats gemaakc voor eene diepe fmert, dal: 1k, zoo nabij den
vaderlandfchen bode .n zijnde, evenwel, naar alle waarfchijnlijkheid, mijue bloedverwanten en vriendcn niet zoude mogen wederzien . Deze nacuurlijke banden worden zoo ligtelijkc
niet losgemaakt . Dan, ik was bedaard . De toelland mijner
beide reisgenooten was minder gunftig . Een derzelven t rachc .
t o onophoudelijk zich cusfchen twee kusfens van eene fcheepskooi to fmoren ; maar dit gelukte niet ; en , behalve dat wij
zulks niet zouden hebben toegelaten, was bier alchans hot infcinct
fterker dan de rede : want, wanneer de benaau«dheid to groot
word, redde de man zichzelven, door her hoofd terug to ha
len . Bij den anderen zap
;- ik, door middel van bet geringe
lichc eener bijna . uitgaande lamp, gebeuren, hetgeen ik tot
hiertoe had geoordeeld, dat, bij bet lezen van zoo iets,
nimmer in den eigenlijken zin , maar figuurlijlt , moest worden
verflaan . Die mail, in fpierkrachten door ons gewoonlijk
met drie anderen van zijne jaren en geltalte gelijk geacht,
2at
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.at bier, geheel btaauw om den mond, met witbeftorven lip .
pen niet alleen, maar de haren rezen hem, in de letterlijke
beteekenis van bet woord, to berge, en ftonden overeind ;
en eindelijk zat bij geheel bewegingloos, en kon zich niec
verroeren. En deze lieden, waarvan de laatstgemelde, van
zijne eerfte jeugd of aan, to land en to water had gediend,
yonder anderen in Spanje, en wet bij de vermaarde belegering
van Gibraltar met de bekende noodlottige vlottende batterijen ; terwiji de ander, die, mede van zijne jeugd of nan,
ate land en ter zee had gediend, in de Oostindien verfcheidene
gevechten tegen de iulanders had bijgewoond en een aantal
wonden ontvangen, op Doggersbank mede gevochten, over
land, in bet gevolg van een voornaam perfonaadje, de reis
van Petersburg naar de Oostindien had afgelegd, en de vier
meest bekende werelddeelen had gezien en betreden ; en die
derhalve beiden vrij wac gevaren hadden uitgeitaan, - deze
lieden, hoewel zich anderzins juist bier zoo tiptelijk bij een
matig gebruik van den fpiritus bepalende, hadden zoo verre
den moed verloren, dot men hen niet dan met de grootfte
moeite tot bet gebruiken van eene teug jenever konde overhalen, die, zoo immer, althans nu wet to ilade kwam . Wat doet Met de doodsangst!
et was omtrent ten vier ure no den middag, toen wij op
deze piaacs ten anker waren gekomen . Sedert dot oogenblik
wist men zeer wel, dot, boewel wij door de onregelmatige
beweging van bet water, en vooral in bet duister, bet zwaaijen van bet fchip niec hadden kunnen bemerken, bet reeds
federt lang van ebbe ging ; en dot wij dus, naar alle waarfchijnlijkheid, na den meerderen afloop van bet water, eindelijk to wachten hadden, dot hetzelve- den grand zoude raken,
en een e&nde aan de zaak maken . Wij' wisten bovendien, dat,
in een' norm nit den noordwesten, voorzeker nergens flechter bergplaats was uit to kiezen, dan op onze kusten . Moor
wij wareu destijds nog geheel' onkundig, dot wij op eerie
bank lagen, en wisten niec, op wat gedeelte van onze kust .
Eindclijk, war vooruitzigt was er, met, door bet kappen van
bet touw en bet verlaten van bet laatfle anker, zich in den
itikduisteren nacht, met een masteloos en geheel ontredderd
fchip, naar zee to laten drijven? Tot hiertoe, evenwel,
was bet vaartuig, niettegenftaande het geweldig werken en
itampen, tot onzer alter verwondering, vrij digs gebleven, en
0
wij
>aftNGELW. S S- No, 4 .

186

DE SC

PBREU .

wij hadden dus in hetzelve niet veel water ingekregen, waar •
toe bet digs gefloten houden van bet voor- en acbterluik natuurlijk mede veel had .oegebragt ; en dit bleef voorzeker
een' geringen flraal van hoop opleveren . Dan, op eenmaal
werd deze hoop ongemeen gefchokt door een' geweldigen
hoot van bet fchip op den grond, die hetzelve derwijze deed
daveren en kraken, dat wij in de uiterfe vreeze waren, dat,

met een' tweeden foot, alles uiteen zoude wijken, en wij
de ontkuooping van dit treurfpel aan niemand zouden kunnen

verhalen . Dadelijk na then fchoh , waardoor tevens bet roer
werd afgefooten, was alles , wat zich in de roef beyond,
van hout of metaal, in den oogenblik geheel overzilverd .
e.
laas! geen onduidelijk bewijs, dat er van de flesfchen vitriool, welke een gedeelte der lading uitmaakten, waren gebroken . Ell dit verfchijnfel, daar niemand van ons genoeg-

zame fcheikunde bezar, om to beoordeelen, in hoe verre de
vitriool , gemengd met bet water , hetwelk to alien tijde op

de kiel van een fchip wordt gevonden, en in aanraking met
bet ijzer of de fleenkolen gebragt, ons van eene andere zijde
in gevaar konde brengen, lion niet nalaten, ons de vrees aan
to jagen, dat wij nog met een ander en niet minder geducht
element zouden to frijden hebben .
oezeer dit dus de zorgen voorzeker Met verminderde, hieraan was almede niets to

doer .
et was thans , volgens
Dan , bet tooneel ging-veranderen .
onze uurwijzers, middernacht . Een van bet fcheepsvolk feekt
bet hoofd uit de roef, en roept : ,, k zie de duinen!" En
inderdaad, bijna alien zagen wij, gedurende een min duister
oogenblik , de duinen ; naar tevens de ontzaggelijke brandingen, die oils nog van dezelve affcheidden, eu waarheen wij

werden weggefleept, alzoo bet fchip drijvende was . Thans
moesten wij de laatfe proeve doorfaan l en deze was in ons
oog verfchrikkelijk, daar wij berekenden, dat er al dadelijk

genoegzaam water voor eon beladen fchip zoude ontbreken,
en hetzelve door den affland, waarop wij alsnog van bet eigenlijk frand verwiiderd wareu, verbrijzeld zoude zijn, alvorens hetzelve to bereiken. Wij waren nog bezig met onze
berekeningen, toen bet vaartuig geweldig tegen den grond

fliet, wij alien door den fchoh onder en door elkander wer .
den gefmeten, en ten zelfden oogenblikke bet geringe licht
van onze lamp verdween .

De operatic was geducht, maar

duur-

bank, of een gedeelte daarvan, zal zijn
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dnurde niet lang, en ik kan derhalve bier kort zijn . Met
twaalf of dertien flooten werd bet fchip, in Lien minuten
tijds, over den grond been, door de golven, zoo hoog dwars
op bet brand genet, dat wij , bij volkomeu laag water, om .
trent tweehonderd treden van hetzelve verwijderd waren .
En, dank zij de Voorzienigheid en de hechtheid van dit
vaartuig, als een middel tot onze redding! wij waren behouden.
et laat zich wel gevoelen, maar niet befchrijven, wat
vreugde bet onbewegelijk vastzitten van bet fchip bij een ieder onzer verwekte . No, gedurende twee dagen, een' verfchrikkelijken ltorm, maar van vier uren des namiddags van
dezen dag tot den ure des nachts, doornat en koud, een'
zoo langdurigen, en ik tnag wet zeggen doods- angst to hebben doorgeftaan, zoodat wij, als veroordeelden, gedurende
een' zoo geruimen tijd, flechts de uitvoering van bet vonnis
hadden to verwachten, meakte de zekerheid onzer redding
ook eene zoo plotfelijke verandering in bet geftel van een cder onzer, dot wij alien, dadelijk en als in eeu punt des
tijds, onze kracbten fchenen herkregen to hebben . Welkorn,
maar tevens boognoodig, was dus voor ons bet overfchot
van den voorraad, welke nog gevonden werd, en vooral bet
weinige versch water, hetwelk, tot ous gebruik gekookc zijnde, onze verkleumde ledematen verkwikte .
Met mijne reisgezellen vercoefde ik voorts niet, met oils
van boord van bet fchip to doers aflaten, ten elude, zoo mogelijk, to ontdekken, waar wij ons nu eigenlijk bevonden .
Daartoe op een der hoogfte duinen geklonlmen, zagen wij
evenwel nergens eenig licht, en keerden dus onverrigter zake
naar boord . Ons voornemen, evenwel, was bepaald ; bet aan .
zoek van den fchipper, om nog een etmaal nan boord ce blijven, werd afgeflagen, wijt zich aldaar nicts beyond, hecgeen
ons daartoe konde overhalen ; wij verlieten bet fchip, en vervolgden onzen weg Tangs bet trand, cerwijl de dag, langzamerhand aanbrekende, ons al fpoedig een' man deed ontwaren, van wien wij nu vernamen, dat wij ons op bet eilwnd
Schouwen bevonden, op een uur afftands van Brouwcrsh'rven .
En, alstoen terug ziende, vernamen wij, dat de bank, waarop
wij met bet fchip gelegen hadden, was genaamd de Ooster,
de ievitfen, of de Springer, hetgeen Loch wel altijd d ezelf.
de
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grijpt ligtelijk, dat wij daarna zeer gemakkelijk den verderen
weg vonden, en niet toefden, een ieder tot de zijnen weder
to keeren .
Als een toevoegfel kan ik bier nog bljvoegen, dat men,
na den afloop van dit alles, befpeurde, dat van bet anker,
#vaarvoor wij laatllelijk hadden gelegen, eene hand was afge .
broken ; zoodat hetzelve door bet drijvende fchip was mede .
gefleept, en aan den kabel uitgeftrekt op bet ftrand gevonden
werd . Dat almede bet lijk van den ft mrman op bet ftrand
was gefpoeld, en bij denzelven bet horologie, hetwelk hif
op mijn aanraden had bij zich geftoken, werd vermist, niettegenftaande de zilveren ketting, maar verkeerd uit den zak
bangende, werd gevonden, zoo wel als eenig geld en zijne
zilveren gespen ; zoodat er geene reden was om to vermoeden, dat bet lijk beroofd ware . Vnorts, dat met den volgenden vloed, toen de wind weder was opgeftoken, bet vaartuig, nadat de overgebleven vitriool en een gedeelte der
fteenkolen waren gelost, aan fpaanderen is geflagen . En cindelijk, dat de fchipper, cen nieuw fchip bekomen hebbende,
omtrent een jaar daarna, ook dit op eene bank voor de
Maas heeft verloren, en van deze fchipbreuk niet dan een
jongen, die op eene plank aan ftrand is gedreven, heeft kunnen word en gered .
VANS LANGE, DE BOER .
Eene Cefchiedkundige dnekdote .
Geen der Pommerfche ertogen heeft zich zulk eenen uit. Maar al.
gebreiden roem verworven, alS B 0 G
lea, wat hij geworden is, was bij tan eenen Boer verfchulij zoude door verwaarloozing verloren zijn gegaan,
digd .
ten minfle geene bekwaamheid tot de regering gehad hebben,
bad niet i A N S L A N G E zich to Lanzke bevonden .
Zijn vader, ertog E R
, leefde met zijne gemalin in eene
ij hield zich to Wolgast op ;
onverzoenliike verwijdering .
ertogin woonde met de kiuderen to Rugenwald, in Op .
de
per-Pommeren . Deze boogmoedige en heerschzuchtige vrouw,
die trachtte zich van de regering meester to maken, verwaarloosde, op eene onverautwoordelijke wijze, de beide jonge
Prin.
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Prinfen, A S M R en B 0 G S L A F . Zij liet dezelve zonder
eenige opvoeding opgroeijen, en met gefcheurde kleederen en
fchoenen rondloopetl .
wamen zij op bet clot, om to eten
of to flapen, bet was wdl ; kwamen zij niet, dat had men
nog liever. De tegenzin van de moeder omtrent de beide knapen vermeerderde van dag tot dag, en niemaud durfde voor
hen fpreken .
ierom werden zij oolt bang en fchuw voor
bunne moeder, bleven meest in de f'ad, en zochten fpijze en
flaapftede daar, waar men deernis met hen had . Zij werden
wild en woest, leerden volftrekt niets, en hielden zich den
ganfchen dag alleen met ftraatjcngens op. Men achtte hen
minder dan burgerkindereu, daar men hen zoo veracht en verftooten zag . Ook is er geen verachtelijker voorwerp bij de
menfchen, dan iemand, die, van hoogen rang zijnde, verftooten is, en zich met den geringften gelijk moet ftellen .
feder lomperd, die maar eenige guldens in zijn' zak heeft,
ziet nit de hoogte op hem neder .
ntusfchen Was B 0 G i S L A F vrij wat onbuigzamer van gemoed, dan A S M R .
ij wilde zich niet van andere jongens laten overbluffen, en, wanneer men hem voor den gek
wilde houden, floeg hij er wakker op . Daardoor frond hij
in een' zeer kwaden rank bij de ouders, wier zonen hij zoo
duchtig had toegedekt. Nergens vond hij troost . De vader
was verre weg, en bernoeide zich niet met hem . De moe .
der baatte hem, en niemand durfde zich zijns aautrekken .
Er woonde, niet verre van Rugenwald, in een klein dorpje, Lanzke genaamd, R A N S LANGE, de Boer ; een man,
naar zijnen doen niet onverfiandig, en van een tameliilt vermogen .
ij kwam dikwerf in de flad ; en daar nu de ercogen van bet eene huis naar bet andere gingen, ontfernlde hij
zich over hen , en kreeg vooral zin in
ertog B 0 G S L A F ,
als de knapfte van beiden . Eindelijk vervoegde hij zich tot
hem, en vroeg : ,, ertog BUS L A F wat draaft gij overal
been en weer, alsof gij nergens to huis hoordet? Weet gij dan
niet, dat glj een Prins zijt? Geeft uwe moeder u dan niets,
dat gij met zoo flechte kleederen en fchoenen loopt?" B o 0 S L A F antwoordde vrij kort :,, Wat ligt u daaraan gelegen? Gij zult mij Loch niets geven, wanneer ilt niets heb!
En ik vind bet vrij kluchtig, dat een Boer zich over mijn
lot bekommere." - , ja, BUS L A F!-" zeide de Boer, „ mij
lift daar veel aan gelegeu .
k zie in u mijn' toekomfligen
0 3
ear ;

go
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eer ; en wanneer gij niemand anders { hebt, dan wit ik n wet
jaarliiks kleederen geven . Spot niet, omdat een Boer zoo
met u fpreekt! Mogelijk kan ik u lets zeggen, dat niet tot
uw nadeel zal zijn ." - „ Laat hooren!'' fprak B O G S L A F .
- De Boer zeide : n Als ik eens uw Boer wierd, en ik gaf
alle jaar aan u mijne pacht , of ik hield u voor dezelve goed
en wet in de kleederen ; wat zoudt gij dan zeggen? Zoude u
eat genoegen doen? " .. „ a," zeide 8 o G S L A F ; „ maar
hoe zou dat kunnen gefchieden?" - Toen fprak de Boer :
„ Gij zijt nevens uwen broeder onze Landsvorst, en het is
zoude en fchande, dat de uwen zich om u Wet bekommeren ; daarom heb ik mededoogen met u beiden, vooral met
u, omdar ik zie, dat gij u niet zoo aanftonds Nat overbitiffen, maar dat gij nog wat edels in uw gemoed hebt. Daarom had ik ook gaarne, dat gij wat bet"r voor den dag kwaaint,
en ik wit u een' goeden read geven, hoe gij het maken moec .
Ga near uwe me:, •; er, en bid haar, dat, daar gij zutke flechte kleederen en fchoenen hebt, zij U
A N S L A N G E, to
Lanzkc, tot uwen lijfeigenen geve, dat hij nan u de pacht
en de tienderi betale, opdat gij u het noodwendige koopen
moogr ." --- Dit beviel den jongen
ertog zeer wet ; maar hij
geloofde niec, gij zijue moeder met zijn verzoek to zullen
flagcn . Toen zeide de Boer, dat hij den oftneester MASs o w moest vragen, om dat verzoek aan zijne moeder voor
to dragen ; die zoude de toeflemming wet erlangen . Dit gefchiedde, en het verzoek, hoewel na groote moeite, werd
toegeflaan .
Annf?onds ging de Boer met hem naar den kleermaker, en
liet hem cen rok en broek maken, kocbt daarenboven een
buis voor hem en een paar fchoeneia enz ., zoodat
ertog
B C, G S L A F wel in zijn fchik was, en ftatig heen en weder
wandelde, alsof hij in goud en zijde uitgedost ware . N t begon hij meer aan zichzelven to denken, en zicli van zijne vo .
rige kameraden of to zonderen, zoodat de Boer en iedereen
vermaak in hem kreeg, en de moeder, door jaloerschheid beertog
A S M R ook liet kleeden, offchoon zij
wogen,
voor bet overige zich daarom niet nicer met hem bemoeide .
A N S L A N G E had nan dit alles groot welgevatlen, noemde
n o G s L A F zijnen 1-leer , en kwam dikwerf in de flad, om
to vernemen, hoe het hem ging, en hoe hij zich gedroeg .
to Wolgast
ntusfchen kwam de rijding , dat ertog E R
ge
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geqorven was, en korten tijd na hem zijn zoon WART SToen dacht de moeder bet bewind in handen to krijL A F.
gen, en nam bet goddeloos befluit om hare kinderen van
kant to helpen. Reeds had zij t A S M R door vergif doen
ilerven .
ertog B o G S L A F was op zijne hoede . De noeder fcheen zeer vriendelijk tegen hem . Op zekeren tijd, dat
zij helm een boterbrood lief geven, hield hij zich, alsof hij
hetzelve wilde opeten ; maar ging met bet brood uit bet vertrek . De
ofnar volgde hem, en zeide : „ B U S L A F eet
bet niet ; bet is onrein ; geef bet aan de honden!" Dit laatfle
gefchiedde, en bet dier, hetwelk daarvan gegeten had , werd
den volgenden dag dood gevonden .
ertog B O G S L A F vatte hieruit grooten argwaan op .
ANS LANGE, die op dat tijdflip in Rugenwaldwas, raadde hem, om naar zijnen neef, ertog W A R T S L A F , to V Ug,
ten, om door deszelfs hulp aet bewind over zijn land in
handen to krijgen. ij gaf hem een zwaard , een paard , laarzen en fporen, en wat hij meer noodig had ; en hij reed weg .
ertog W A 1t T S L A F beloofde hem befcherming, en zeide
hem, dat hij der moeder bet bewind ontnemen zoude ;en haar
to Rugenwald laten bewaren, tot nader befluit .
ij reed hierop terflond naar Rugenwald terug ; en, toen zijne onderneming bekend word, was alles boven mate vrolijk, en overal,
waar hij bij den Adel of in de fledcn of kloosters kwam,
ontving men hem zoo minzaam en hartelijk, dat men fcbeen
to wedijveren, om hem nit liefde aile eer en alles goeds
to bewijzen .
Toen de moeder dit vernam, pakt-:~ zij alle bare fchatten
en kleinooden bijeen , en vlood met M A s s o w, haren -lofmeester, en hare overige hofhouding naar Dantzig . 1-lertog
BOG S L A F wilde haar niet laten acbtervolgen, ten einde
haar onder vreemden geene fchande aan to doen .
ertog B O G 1 S L A F tot de regering, en beZoo kwam
fchreef daarop zijne onderdanen en bet ganfche landfchap,
om over zijne inhuldiging to handelen . Alles verblijdde zich ;
men huldigde hem met vreugde, en had men iets op her
hart, men deelde bet den ertog gaarne mode, want bij was
de eenige hoop en toevlugt van bet Pommerjche gebied .
Ann A N S L A N G E bewces hij vele eer en bood hem alles nan, wat hij begeerde . Doze begeerde niets, dan dat hij
voor zijn overige leven vrij mogt zijn van hcerendieLst, GaarO 4
lie
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ne willigde
ertog B O G S L A F hem zu'ks in, en pier alleerr
voor hem, maar ook voor zijne erfgenamen . Dit laacfle nam
hi) echter niec nan, maar zeide : dac hij eeu Boer was, en
dat zijne kinderen ook Boeren moesten blijven ; gedroegen
zij zich wet, zoo konden zij Been' beteren fland hebben .
Ook gebood ertog B o G t s L A F, dat, wanneer A N S L A NGE op bet Plot kwam, men hem wdl onthalen zoude, en heir
nets weigeren . Daarom ward de Boer gevreesd zoo wet, als
gederd bij bet yolk ; immers hij konde bij den ertog erlangen, hetgeen niemand anders ligtelijk verkreeg .
Toen, in vervolg van tijd, ertog BOG S L A F van zijne
beroemde reize naar eruzalem wederkeerde, kwam ook A N S
LANGE, de Boer, uit Lanzke bij hem, en verwelkomde hem
over zijnen gelukkigen terugkeer ; en dat was den ertog zeer
sangenaam . B o G S L A F bood hem op nieuw aan, hem in
alles behulpzaam ce zijn, wat hij begeerde ; maar hij begeerof kwam, wdl onthaald
de niets, dan, wanneer hij aan bet
ertog BOG S L A F gtj, gelijk
to worden . Altijd noemde hij
hij in diens kindschheid gewoon was ; en dat bad de ertog
gaarne. Gebeurde bet, dat fominige dingen pier in orde waren, dat zeide ANS LANGE hem, en dan werd bet veranderd . Daarom waren de ambtenaren en bedienden juist zijne
vrienden niet ; maar daar floorde hij zich niet aan, want zij
durfden hem piers doen . Somtijds fprak hij voor hen, wanerneer zij zouden afgezet worden, en zeide dan tot den
,,
Gij
wilt
den
genen
afzetten,
dien
wij
at
gefpekt
en
tog :
verzadigd hebben, en ftelt dan mogelijlt weder de eene of
andere hongerige mug in plaats, die ons op nieuw uitzuigt en
nog armer maakt . Laat deze maar blijven ; die kosc ons
minder ."
ANS LANGE, zoo sang hij leefde, dikwerf
Dus kwam
nan bet of, en praatte gaarne, en onrzag niemand . Eindelijk, oud geworden zijnde, flierf hij, en werd to Lanzke begraven, waar hij verkozen had begraven to warden. Zaclic
ertogs, die zich
ruste zijne asfche, en ook die des braven
van den geringen man liet raden en leiden, en in zijne hoogheid niet vergat, aan wien hij dezelve had ce dankenl
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Gelijk de tegenwoordigheid der Rusfrfche troepen, to Parijt,
in de jaren 8 5 en 00, aanleiding gaf tot den aanleg der
zoogenoemde Rusjifche bergen, in eenen bevalligen ruin buiten de Barrilre du Route, zijn dezelve naderhand, in de
voorftad St . Germain , in Zwitferfche bergen, vanwaar men
op houten paarden, in volkomene veiligheid, naar beneden
reed, en thans, eindelijk in zoogenoemde Franfche berge,t
(montagnes Francaifes) of luchtwandelingen (promenades ae-riennes) herfchapen . Dezelve zijn aangelegd in den fraaijea
twin Beaujon, in de Champs Eli es . Zij hebben, behalve de
aangenamer ligging, nog deze driederlei voordeelen : ) dat men
alhier veel langer en hooger, 2) in veranderde rigtingen, en
wel in eenen halven cirkel, naar beneden, en 3) in het midden van den cirkel, in eenc regte lijn, weder naar boven
llijgt ; en dat men dus dit vermaak, zoo lang men verkiest,
kale voortzetten, zonder, zoo als voortnaals bet geval was
relkens to moeten uittreden .
Tot dit einde heeft men eenen hoogen toren van honderd
voeten gebouwd, waarop eene opene tent geplaatst is, vanwaar men bet treffendfte uitzigt heeft over geheel Parijs met
al zijnen omtrek, en dus een algezigt (panorama), dat, vooral in den glans der avondzon, inderdaad zeer betooverend is .
Van de beide kanten dezer tent loopen twee glijbanen, in
golfswijze fliugerende lijnen, waarvan ieder op zichzelve beflemd is voor twee, unast elkander in houten fporen rijdende,
wagens ; terwiji aan de buitenzijden een afgefchoten, hoog
voetpad (trottoir) voor de voetgangers beflaat . Deze twee
banen loopen, benedenwaarts , in eenen grooten cirkel in bet
midden ineen, alwaar zij wederom de vier wagens, naast
elkander, naar de boventent lijnregt terugvoeren, zouder bet
minfle oponthoud of verwiji aan de rijdenden to veroorzaken . Dit wordt bewerkt door eene flerke flalen veer, met
eenen haak, die vooraan de punt van bet kleine rijtuig is vastgemaakt . Dezelve grijpt, ondanks de fnelle vaart naar beneden, in eels der veelvuldige ringen, die, van affland tot at ;
fland eener el, aan eenen breeden flerken band zijn vastge.
hecht, welke alzoo, fangs bet holle fpoor voortgaande, weder05
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derom dient em den wagen naar haven to voeren . WW'anneer
echter de hack den ring niet terllond grijpen mogt, zijn er,
voorzigtigheidshalve, achter son den wagen twee ijzeren flangen aangebragc, welke denzelven tegen bet terugrollen behoeden, en, door zulks flechts een oogenblik duren kan, tot
zoo fang vasthouden, dot de veer zich inhaakt, en de wagen
dus, bij de voortdurende beweging van den band, ongehinderd naar boven flijgt . Deze band of koord, in de gedaante
van een windas, goat onder bet fpoor zoo wel beneden- als
opwaarts, en wordt door eene rol of rolhout in beweging
gebragc, dat in bet onderfle gedeelte van den toren, op den
vlakken grond, door een groot rad van vijfentwintig voeten
middellijns rondgedraaid wordt .
Daar geene menfchelijke kracht, intusfchen, toereikende is,
oat zulk eenen zwaren last, als deze voor twee perfonen ingerigte wagens, uren lang, tot zulk eene hoogte op to winden, wordt dit rad door acht daaraan gefpannene, en bij voortduring in eenen flijven draf rondloopende , paarden gedreven ;
en , tenviji hetzelve wederom in een kleiner rad van vijf voeten middellijns grijpt, welk alzoo de as nog vijfmaal fneller
in beweging brengt, vermeerdert daardoor de fnelheid der opvoering naar boven met eenen flerken draf. En echter zijn
deze arme paarden, wanneer deze wandelingen drok bezochc
word en, nog in minder dan een uur tijds, door deze aanhoudende infpanning, dermate uitgeput, dat zij op nieuw door
acht verfche kameraden afgelost moeten worden . Alzoo laten
zich de aanzienlijke kosten, welke de dagelijkfche huur van deze paarden, met derzelver drijvers, tan den ondernemer dezer
inrigtinge veroorzaakt, begrijpen . De fnelheid van bet naar
beneden rijden fiaat volkomen met die der uchtbollen gelijk .
De ganfche togt van ddnen enkelen rid duurt flier longer dan
.achttien tot twintig fekonden, in welken korten tijd men de
gehecle baan van omtrent ach .honderd vocten naar beneden,
en van driehonderd voeten opwaarts, heefc afgereden . Op deze wijze zoude men dus, in minder dan dene minuut, meer
dan drieduizend voeten, en alzoo, in Un enkel uur, zeer
gemakltelijk zeven mijlen afleggen.
De ganfche ruimte der vlaltce, welke deze renbaan beflaat,
bedraagt nagenoeg driedu zend halve rocdcn . De hooge en
zware gebouwen, door zware balken en timmerwerk flevig
gevescigd, waarop deze renbanen rusten, en die, door drie
elk-
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elkander overdwarfende rijen van gewelven , bet voile gezigt
eener Romeinfche waterleiding verfchaffen, zijn tot verfcheidene doorgaugen, kamers en zalen gebezigd, en in bet midden
heeft men, gelijksgronds (rez de chausfde), een der luisterrijkfte koffijhuizen van geheel Parijs .
Binnen in den toren gnat men, langs cenen gemakkelijken
trap, allereerst naar bet kantoor (bureau), alwaar men de
kaartjes voor ieder rid tot Lien fluivers voor elk perfoon
betaalt, en zich dan naar de tent begeeft, om in den wagen to flappen . Voor hen, die niet begeeren to rijden, maar
to voet wandelen, om op deze kunsthoogte bet fchoonfle
gezigt to genieteu, is een bijzonder kantoor, beneden aan den
ingang, beflemd, alwaar ieder voetganger vijf ftuivers betaalt.
De inwendige ruimte der ganfche renbaan dient tot eenen
kieinen, met veel fmaak aangelegden, tuin, met welken zich
wederom bet geheel aan eenen veel grooteren twin verbindt,
die Unen uitgang op de Champs Elifees en eenen tweeden
aan den anderen kant heefc . Aan beide deze uitgangen zijn
wederom kantoren aangelegd, alwaar de toegang in de eerfte
dagen, wanneer bet getal van bezoekers nitermate groot was,
met drie, en naderhand met Mn frank, voor ieder perfoon,
betaald words .
Er is geene verdere melding noodig van bet ongemeen vermaak, welk dit fchouwfpel to Parijs nan de nieuwsgierigheid,
en dit genot, vooral ann jonge lieden van beide fekfe, verfchaft ; terwiji bet verlies van hoed, of doek, of veder, bij
deze fnelle vaart, de aanleiding tot kortswijl t' elken reize
hernieuwt .
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zoon van Rabbi M A E R ftierf plotfeling op eenen zaturdag . Rabbi was toen in bet Semiuarium, en verklaarde
zijnen leerliugen de Goddelijke wet . B Ru a A, zijne echtgenoote, even kundig als godsdienflig, ten einde de plegtigheid
eens dags, aan den Eeuwigen toegewijd, en op velken alle
aardfche bekommeringen nit bet menfchelijk hart moeten
worden verbannen, niet to floren, en willende tevens haren
man op een' zoo noodlottigen flag voorberciden, omvatte met
ha-
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tare moederiijke armen bet lift van de Unige vrucht barer
liefde, iegde betzelve op een rustbedde, en bedekce bet met
cen wit laken. Des avonds keerde Rabbi M A E R nit hec
Seminarium terug, en zijne eerfle vraag was : ,, Waar is mijn
,, zoon?" B R U R A, zonder hem to antwoorden, bood hems
den beker hahdala san . Rabbi nam denzelven, vulde then met
wijn, fprak den zegen, en herhaalde zijne vraag : „ Waar is
a mij u zoon ? " B R U R A geliet zich, hem niet to verflaan,
dente de tafel, en diende hem een' eenvoudigen maaltijd
voor. Toen hij gegeten had, fprak B R U R A : „ Ge.
„ liefde echtgenoot l Eenigen tijd geleden, vertrouwde een
„ magtig
eer mij een edelgefleente van groote waarde : he.
„ den kwam hij hetzelve weder opvragen ; moet men het
„ hem wedergeven?" - ,, oe!" riep Rabbi M A E R nit,
„ kunt gij een oogenblik aarzelen, dat pand zijnen eigenaar
„ terug to geven?" Toen ging B R U R A naar her doodbedde, en, her lakes wegnemende, hetwelk de verflljfde overblijffelen van hunnen lieven zoon bedekce : „Zie bier, waar~, de man!" zeide zij op een' teederen, maar vasten toon,
,~ zie bier bet kostbaar voorwerp, hetwelk de Allerhoogfle
,~ voor weinig tijds aan onze handen had toevertrouwd : heden kwam hij bet ons wedervragen." Rabbi M A E R , zonder klagte en zonder morren , wierp een' blik van verteederinge op her flofFelijk overblijffel van zijnen zoon, hief de
cogen hemelwaarts, en fprak : „ De eer heefc gegeven, de
„ eer heeft genomen, - zijn naam zij geloofd tot in eeu„ wigheid!"
NDERSPELEN.
.LAieve kiudren! denkt toch niet,
Als mijn oog uw vreugde ziet,
Dat mijn hart dan niet zou deelen
n uw blijde kinderfpelen :
'k eb Loch ook de vreugd gefmaakt,
Die u thans gelukkig maakt .
'k eb, in vroeger leefgetij',
mmers ook gefpeeld als gij

'k Wil

NDERSPELEN.

'k Wit uw zoete vreugd niet ftoren ;
Nag kan zij mijn hart bekoren ;
Zij herroept, voor mij , den tijd,
Enkel aan 't genot gewijd .
o! Die flonden zijn zoo blij,
Als 't gemoed , van kommer vrij,
Onbekend met bange zorgen,
Voor den naderendeu morgen,
Wat het heden fchenki, verkiest,
En zich in 't genot verliest .
indren! flaar ik op uw fpel,
;
'c Wordt mij dan om 't hart zoo w61
'k Voel mij dan zelfs aangedreven,
Ann uw fpel den coon to geven ;
Als gij dartelt aan mijn zij',
!k Deel er in zoo wel als gif .
Stugge w1jsgeer, wiens gelaat
Schaars of nooit tot lagchen float,
Spreek ! - is u de tijd vergeten,
Enke1 in genot gefleten?
Eenmaal toch was kindervreugd
Ziel en ]even van uw jeugd .
indervreugd behaagt den man,
En hij voelt de waarde er van :
Schoon de tijd zijn kruin doe grijzen,
Nook zal hij die vreugd misprijzen ;
't Loop' hem tegen - 't go hem wtl,
Welkom blijft hem 't kinderfpel.
Mannen 1 vaders 1 merkt gij niet,
Als ge uw kindren fpelen ziet,
n hun pogen , in hun ftreven,
't Zinlijk beeld van 'c aardfche levenf
Wd1 hem, die zichzelf vernedrt,
En van 't knaapje wijsheid leert!
;t

in
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't inderhart is ras voldaan ;
't Grijpt de vreugd van 't hedcn aan :
Weinig tnoog' zijn fpeelgoed fchittren ;
Maar, zou dit zijn vreugd verbittren?
Dikwerf is die vreugd bevat
n een nietig kaarteblad .
Vrienden! gaart bier leering uit :
't Wekk', bij u, bet vast befluit,
Steeds, met hand en lot to vreden,
's Levens voetfpoor in to treden,
En to fmaken, wat God geeft,
Schoon een ander 't beter heefc .
't inderfpel wordt vaak geiloord ;
't Gnat niet altijd zoo 't behoort ;
Oolt bet fpelen heefc zijn nukken ;
't naapje ziet zijn doel mislukken,
Maar, door onvernioeid geduld,
Wordt in 't eiud zijn wensch vervuld .
Vrienden! op de levensbaan
an 't niet altijd voorwaarts gaan ;
Maar bet lijdzaam moedbetoonen
an in 't eind bet werk bekroonen :
Trouw voiharden in den pligt
Maakt den last van 't leven ligt .
Maar, de vreugd, die 't kind geniet,
Wisfelt vaak in bang verdriet ;
Dikwerl' vindt bet, in zijn fpelen,
Makkers, die al ras krakeelen ;
En, bet veiuzen niet gewoon,
Schreit bet dan op droeven toon .
Vrienden! is u, op deze card',
Wel een beter lot bewaard i'
Nijd en afgunsc , zaamgezworen,
Zoeken vaak uw heil to tloren ;
Vaak wordt, door geweld of list,
U bet zoetsc genot betwist .

Dier.
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Dierbre vrienden 1 zijn we opregt,
Waarom dan niet rond gezegd,
Dar we, in al ons doen en fireven,
ier gelijk de kindren leven i!
Waaroln dan niet, onverbloemd,
't Leven kinderfpel genoemd?
leder kiest toch , als een kind,
Speelgoed, dat hij meest bemint ;
Speelgoed, dat den lust kan wekken ;
Speelgoed, dat her oog kan trekken ;
En wij droomen ons zoo wdl,
Eij her uitgekozen fpel .
ier is zucht naar aardfchen fchat
Alles, war her fpcl bevat ;
Elders kan bet fchittrend gloren
Van den roem alleen bekoren Di r geeft zucht naar eer of rang
Aan 't gekozen fpel den gang.
Zict, daar ginder fpeelt er een,
Vreedzaam, met zichzelf alleen ;
Andren zoeken fpeelgenooten,
Die de vreugd van 't fpel vergrooten ;
leder fpeelt, naar lust en fmaak,
't Zij om voordeel of vermaak .
Ginder zit de blijdfchap voor,
Elders gaat de vreugd to to or ;
Cinder zien wij veedzaam fpelen,
Elders hooren wij krakeelen ;
flier is vreugde, dmdr is fmart
Meester van bet fpel en 't hart .
Allen hebben we 666' gekend,
n den treurtijd der ellend',
Die zichzelf war groots verbeeldde,
En met duizend levens fpeelde ;
Maar, verdrongen van de baan,
Pruiit bij , nu wij fpelen gaan .

Dier.
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Dierbre vrienden

ziet op mij .
'k Min zoo wet bet fpel als gij .

s mijn dagwerk afgefponnen,
't Uur van flil genot begonnen,
Rust ik van mijn' arbeid uit,
0! Dan grijp ik naar mijn luit .

'k Speel dan met een vrij gemoed,

En dot fpelen doec mij goed .
'k Wit then wellust van mijn leven

Voor geen' rang of fchatten geven .
Voor mijn' zangtoon wijkt de fmart,
En de vreugde .keert in 't hart.

'k Zing dan, wat dot hart gebiedt ;
Zacht gevoel beftuurt mijn lied ;
'k Zing het zoet genot des levees,
't
eil van liefde en vriendfchap sevens ;
'k Zing, op ongedwongen toon,
Voor het edle, goede en fchoon.
Zegt mij, vrienden ! zoo gij 't kunt,
Df ge mij die vr,!ugd misgunr .

an mijn zang u met bekoren,
'k Dwing u niet, naar mij to hooren ;
Moor, laat mij een kindervreugd ,
Die mij opbeurt en verheugt .
em voorzeker goat het wdl,
Wien het eens gekozen fpel
Vooit zijn pligten doet vergeten .
ij mag regt gelukkig heeten .

Rust, die hem, na d'arbeid, wacht,
Sterkt de -ziel met lust en kracht .
Vrienden ! eer wij fpelen gaan ,
Dan het dagwerk afgedaan 1

Als we ons eerst tot werken fchikken,
an de rust ons regt verkwikken :
War, is pligt en taak volbragt,
Speelt dan vrij mar lust en krachtl
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At

.- Let welk een verfciroonend oog men den heerfchenden geest en fmaak onzer eeuwe befchouwe ; hoc gunltig men derzelver denkwijs en zeden beoordeele ; hct
is, door de ervaring, beflisfend bewezen, „ dat er,
„ meer dan immer to voren, een geest van traagheid,
„ die alle infpanning fchuwt, en eene zucht tot verflrooijing, flrooijing, welke zich gaarne vermaakt, is doorge„ drongen ." De omf ;:andigheden, welke op onze neigingen en daden grooten invloed oefenen, de betrekkingen, waarin zich de mensch geplaatst vindt, mogen den
lediggang eenigzins verfchoonen, daar zij veler bedrijvig ]even met werkelooze rust verwisfelden ; deze verfchooning geldt niet algemeen, en ook under hen, welken dit treurig lot Diet trof, heerscht een cigenwillige wederzin in werkzaamheid , welke to voren onbekend was , en zelfs voor onwelvoegelijk werd gehouden .
n menige woning zoekt men vruchteloos een' werkzamen vader en verzorger, cene aan huisfelijkheid en orde gewone moeder, een tot arbeid en ini'panning op.
geleid gezin . De belangrijkf'ce zaken , de weldadigfle
ont(*) Bij plegtige gelegenheden uitgefproken in
Bredafche Afdeeiingen der Maatfchappij Tot
Algemeen, S 3 ell x816,
en

uENGELW . 1818 . NO . $' .

P

de Tielfche
Nut van 't

v0z

OVER DEN WLLDAD GEN

NVLOED

ontwerpen liggen onuitgevoerd, en worden eerst verfchoven, maar ras vergeten . Zelfs de werkplaatfen
ilaan dikwijls ledig, niet bij mantel aan bezigheid , maar
door gebrek aan nijverheid en vlijt .-Zucht naar rust ,
begeerte naar genot, drift tot uiti'panning en verftrooijing is de algemeen heerfchende geest, en de openbare
en bijzondere vermakelijkheden worden meerder in getal
en vlijtiger bezocht .
Strijdig met onzen aanleg, met het doel van ons
be(laan, met het heil der maatfchappij is doze werkelooze rust . WVerkzaamheid is onze beftemming ; zij is
de behoefte onzer natuur, de grondflag van algemeen
en bijzonder geluk . Aanfchouwt de voordeelen, die
zij wrocht, en do wonderen, welke hare hand fchiep ;
hoe alles,wat wij bezitten en genieten , wat onze nooddru ft vervult en onze genoegens verhoogt , hoe zelfs ,
waarop geese natie zich verheft, het land onzer wowing, met ongeloofelijke infpanning en aanwending van
kracht, door haar is voortgebragt . Slaat den invloed
gade, „ then een welingerigt werkzaam ]even op bet
,, geluk van den bijzonderen mensch uitoefent : " eene
ftof, welke onlangs cen' Redenaar vond, die dezelve ,
bij plegtige gelegenheid, met onnavolgbarc welfprekendlleid afmaalde (*) . Maar bovenal, overweegt de we]dadige gevolgen, voor onze deugd en zedclijkheid, aan
haar verknocht ; en uw eigen oordeel beflisic, of dezelve niet cone hooge, voortreffelijke waardij bezitte,
en eenen uitfiekenden rang verdiene onder die pligten,
wier naauwgezette vervulling den mensch met hoogen
ernst is aanbevolen .
Doze laatfte gedachte zweefde mij gefladig voor den
geest, onder de menigvuldige overleggingen aangaande
bet onderwerp, waarmede ik de Fpreekbeurt van dozen
fecstelijken dag, door uw vereerend vertrouwen mij aanbe(*) Mr. ni . C . V A N f ALL, ter opening der iaarlijkfclie nlgemeene vergadering van de Maatfchappij Tot Nut van 't 41
gefneen, Aug . 1812 .
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bevolen, vervullen zoude . En, vestigde ik dan mijne
aandacht, of op den oori'prong der Maatfchappij, tot
welke uwe vergadering behoort, of op bet edele doel,
waarnaar zij itreeft, of op de belangrijke verrigtingen,
met welke zij zich bezig houdt, of op den zegen, dien
zij door fchoone bedrijven en gefchriften, en door beider roemvolle belooning, fticht ; overal eene werkzaamheid aanfchouwende, die den werkzamen zelven veredelde, en op deugd en zedelijkheid, onder alle ftanden,
den weldadigilen invloed had ; fcheen bet mij niet ganfcbelijk ondoelmatig voor dit feestelijke uur, indien ik
dit onderwerp aan uwe nadere overdenking aanbeval .
Uwe vriendelijke verfchooning, welke vele gebreken bedekt, zij de voorwaarde, waaronder ik bet wage, om it
voor to ftellen : den lveldadigen invloed van een werkzaana
lever op deugd en zedelijkheid .

S1%aarin werkzaamheid beftaat, beboeft geene breedvoerige aanwijzing . „ Elke doelmatige handeling, wel„ ke eenige vermoeijenis en infpanning van kracht vor„ dert," beet werkzaamheid, en „ de gebeele rij der
„ handelingen, welke met orde en vlijt, onafgebrol :en
„ en zorgvuldig verrigt worden," draagt den naam van
een werkzaam levee . Zoo zijn bet dan niet alleen ftaatsbemoeijingen, regt en geregtigheid handhavende zor •
gen, geleerde onderzoekingen, aan des yolks ligchamelijken en zedelijken welftand gewijde bezigheden ; elke waarneming des beroeps, hoe onaanzienlijk bet zij,
elke getrouwe vervulling van bet werk , oils aanbevolen, hoe gering hetzelve fchijnen moge, elke betrachting van onzen piigt, in den maatfchappelijken of buisfelijken kring, behoort onder hetzelve, en niet ~6neenig
eerlijk bedrijf mag worden uitgefloten van dat werkzame
leven, hetwelk wij bedoelen . Van hetzelve beweren
wij, dat bet hooge waardij bezit, en, voor onze deugd
en zedelijkheid, heilzame gevolgen voortbrengt ; gevolgen echter, waarvan eenige meer dadelijk en regtftreeks,
andere meer verwijderd en afgelegen kunnen genoemd
worden, (gelijk den opmerkzatnen, zonder onze nadere
p 2
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re aanwijzing, van zeif in bet oog zal vallen) maar die
alle met bet werkzame levee in verband ftaan .
Oefening onzer verjandelijke en zedelijke krachten,
aankweeking en befchaving der vermogens, welke in den
mensch gelegd zijn, is bet beginfel van alle deugd, en
zonder dezelve is zedelijkheid bijna onmogelijk . Wij
heweren niet, dat zedelijkheid gelijken gang houdt met
verftandsontwikkeling, of dat bet yolk, hetwelk in befchaving den voorrang heeft, then ook in deugd bezitten zoude : zulk eene (telling vond zich, door de ervaring, luide gelogenf'craft . Alleenlijk gelooven wij, dat
dhhr weinig gevoel voor deugd en zedelijkbeid gevonden
wordt, waar niet de minfle befchaving woont ; zulk
eene befchaving, natneliik, welke niet flecbts des menfchen verftandelijke vermogens ontwikkelt en aankweekt,
maar zijn2 zedelijke krachten oefent , en op den wil en
de neigingen van bet hart invloed heeft . Meer, dan
zulks in den eerften opflag fchijnt, is daartoe een werkzaam leven van beflisfend gewigt .
oedanig ook de
land zij, waarin Gods voorzienigheid ons plaatf'e ;hoe
onderfcbeiden de werkkring wezen moge, welke ons is
aanbevolen ; er is geen beroep zoo nederig en gering,
zoo eenvormig en getnakkelijk, of bet eiFcbt opmerkzaambeid en nadenken, of bet kweekt overleg en oordeel aan, of bet is voor doelmatiger en volkomener nitoefening vatbaar, of bet ontwikkelt alzoo die krachten
en vermogens , welke, zonder hetzelve , in diepen 11uimer en doodfche rust zouden gebleven zijn . Door alle
eeuwen been hebben daarom wetgevers en hervormers,
die hunne volksgenooten befchaven en verbeteren , die
de natien voor deugd en zedelijkheid gewinnen wilden,
begrepen, dat zij dezelven eerst aan een arbeidzaam
leven gewennen, en, door werkzaamheid, hunne verfeandeliike en zedelijke vermogens opwekken moesten ,
indien zij hun weldadig oogmerk bereiken zouden . En
geen zendeling, wien bet opgedragen was , de volkeren
aan woestheid en zedeloosbeid to ontrukken, zag
duarzaam zijne verwachting bevre 1igd, indien hij niet
on-
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order hen een werkzaam ]even had weten in to voeren .
Door werkzaatnheid aan opmerking en nadenken gewoon , in ons oordeel en overleg vaster geworden, zullen wij onze zedelijke bedrijven met meerdere voorzigtigheid belturen, in de beoefening onzer pligten bedachtzamer handelen, en ons evea min laten affchrikken
door de moeite en opoffering, or -,.an verbonden . Wien
valt de betrachting der deugd, wien va't opoffering en
zelfverloochening gemakkeli;ker, den tragen lediggar.ger, die zijne edele vermogens ongebruikt laat , of den
arbeidzamen man, die, door nijverheid en oefening,
zijne vermogens heeft gefcherpt en veredeld, wien moeite en infpanning niet vreemd is , en die zich boven elke
bindernis ftandvastig weet to verhef en ? Reeds als oefening onzer krachten heeft een werkzaam leven beflislenden invloed op onze deugd .
WVijs en weldadig is de Goddelijke kracht, welke den
mensch drifters en net
.igingp inplantte : zij zijn de roerfels en drijfveren van alle zijne handelingen, de bron
en oorzaak van alle zijne bedrijven ; en geene zinnelijke
of zedelijke voorwerpen, zelfs niet de deugd, hoe ichoon
in aren aard, hoe weldadig in gevolgen, hoe rijk in
vergelding, zoude indruk op hem waken, indien hij,
onverfchillig en gevoelloos , voor alle drift en aandocning onvatbaar ware . Maar dczelfde driften, bettemd
om een zegen der menschheid to worden , worden niet
altijd derzelver zegen , maar dikwijls haar verderf en
vloek . Aanfchouwt den mensch , door ongeoorloofde
liefdedrift, do' r woedenden haat, door ontvlamde eerzucht,door verterenden nijd, door wrokkencle afgunst,
door alvernielende heerschzucht weggeleept ; en - waar
is de onfchuld, welke hij niet belaagt, bet geluk, dat
hij nict verwoest, de deugd, welke hij niet vertreedt,
bet refit, dat hij niet verkracht, de Godsdienst zelf,
welken hij niet aanrandt of heiligfchennend misbruiict ;
waar is de misdaad, welke hij niet lagchend en fpclend
begaat? Gelijk eene vlam, die niet rust , wanneer zij
bet huis, waarin zij ontltoken is geworden, verflomicn
heeft,
P 3
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beeft, maar, door den roof gevoed, alles,wat haar geweld bereikt, aantast, in vuur en gloed verkeert, en
verdelgt ; alzoo is de drift : grenzenloos en onmeetbaar
zijn hare verwoestingen ; trotfcheliik werpt zij omverre, wat zich tegen haar verzet ; den Almagtigen, ware
bet mogelijk, fl:ootte zij van zijnen zetel neder .
oe
geweldig hare uitfpattingen zijn, er is een vermogend
middel, hetwelk deze driften breidelt,beteugelt, leidt ;
en dit middel is -arbeidzaamheid . Wanneerwildehartstogten in u woeden, zoekt bedrijf en werkzaamheid ;
werpt u van de eene bezigheid in de andere ; geeft u
aan arbeid en infpanning over, die beiden ligchaam en
geest vorderen , die alle uwe gcdachten bezig houden ,
en uwe ganfche ziel vervullen ; veroorlooft u geene
rust, voordat vermoeidheid die dringend gebiedt, - en
de drift in uw binnenile zal zwijgen , de florm der hartsto-, ten zal bedaren, bet booze uwer overleggingen en
neigingen zal wijken, en gij zult den vijand, die u verderf dreigde, ontwapenen en gevangen nemen . Daarom , getuige de gefchiedenis ! werd , door alle fchrandere en edele wetgevers , de werkzaamheid als een middel tot dcugd en zedelijkheid aanbevolen , en de ledige
eenzaamheid, een traag en vadzig ]even, zelfs de gewaande godsdienflige afzondering en verwijdering uit
bet gezellige werkzame ]even , als de kweekplaats der
fchandeliikile hartstogten , als de bron der jatnmerlijkfle
misdrijven, gebrandmerkt en verboden .
Men behoeft weinige opmerkzaamheid en ervaring,
om lijdzaumheid eh geduld voor onmishaar to verklaren
in bet menfchelijke ]even . Bet moge waarheid wezen,
dat niet alle geluk en vreugd der wereld is ontvloden ;
er woont ook veel jammer en verdriet, en er zijn oogenbli1ken , waarin bet teed de vrcugde verre to boven
gnat . Noemt mij den flerveling, die nimmer den weg
des druks bewandelt, wiens geheele leven eene reeks
van zegen is en voorfpoed, nooit afgebroken door ban,.c zorgen ! Noemt mij bet hart, hetwelk altijd vrolijk
klopt, svaaraan gccn licimelijk ced , geen verborgen lijden
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den of huisfelijke kwelling knaagt ! En, zoo die gelukkige ergens beflaat, ach ! bet onbetlendige van al bet
aardfche, bet vergankelijke Oer wereld, de dood, die
hem hot dierbaartle ontneemt, verwoest eenmaal bet
geluk en de vreugde zijnes levens , en verbrijzelt zijn
weemoedig en verflagen hart . Stille onderwerping, welke bet Teed gevoelt, maar or niet over mort, waaraan
bet droefheid, maar geene moedeloosheid, veel minder
vertwijfeling veroorzaakt, die duldt en zwiigt, en, onder een zacht en helder gelaat, de iuwendige fmart verbergt , opdat niemand in hare zorg en kommer deele ;
zulk cone ilille onderwerping is de 1ehoonfe deugd, en
eene deugd, wier bezit en beoefening, hoe moeijelijk
ze wezen mope , door cen werkzaam ]even , zoo niet
verkregen , ten minite bevorderd wordt . Reeds de bezigheid zeive treks den mensch van zijn ongeluk af ; zij
geeft hem heilzame verftrcoijing ; zij fchcnkt aanvankelijke heeling en verzachting aan zijne doorwonde ziel,
en maakt haar vatbaar voor geduld . En wat is bet lijden dikwijls anders, dan gebrek aan genot, dan Bemis
van vreugd, dan onthering van genoegens , die den verwenden ledigganger zwaar en grievend vallen, maar
wier behoefte de arbeidzame naauwelijks gevoelt , en
waarover hij no'- minder klaagt ? Zoude hij over elke
moeite en verdriet,over elke hindernis en zorg klagen,
hij, die zoo menige moeite en hindernis, zoo menig bezwaar en verdriet , in zijn beroep en werk , beproefde
en overwon, en zichzelven leerde beheerfchen? Neen !
bet ligcbaam, door arbeid gehard, de ziel, door infpanning geoefend, treft naauweiijks iet ongeluk, dat van
buiten aangrijpt . ij getuige voor mij , de edele, maar
lljdende G E L L E t T, Duitschlands godvruchtige dichter en zedelecraar, die, in aanhoudende oefening en infpanning van geest, zijne folterende ligchaamsfmarten
leerde vergeten! l-lij getuige voor mij, dat onvermoeide
bezigheid boven bet ced verheft ; dat een werkzaam ]even op de fchoonfle der den-den, geduld en l dzaamheid, den weldadigften invloed neeft !
P 4
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Aan Been' rang of Band in de maatfchappij is de
deugd verbonden .
n elken kring heeft zij hare vereerders . En niemand words van hare volgelingen uitgeiloten, dan die zichzelven uitfluit . oe zeker, en door
de ervaring bevestigd, deze ftelling zij, Diet minder
zeker is de opmerking, dat des menfchen uitwendig lot
op zijne deugd gewigtigen invloed heeft, en hem derzelver beoefening gemakkelijk maakt , of grootelijks bezwaart . Onder alle hindernisfen, welke pligtsbetrachting moeijelijk maken, is er Diet Edne, zoo groot en
vermogend, als rai/peed gebrek en jammervolle behoefte .
Verre zij het van ons, dat wij de behoeftigen uit den
ran ; der edelen en deugdzamen verbannen zouden! On .
der bet fchamel heed eencs armen kiopt fours meer gevoel voor deugd, dan onder bet praalgewaad van eenen
vorst . Alleenlijk geleoven wij, dat derzelver deugd
fchaarfcher is , en er onder hen weinige zoo edelen en
grootmoedigen gevonden worden, die zich ftandvastig
verheffen kunnen boven de hevige verzoeking tot alleret
lei misdrijf, waaraan de armoede lien onderwerpt .
is weinig, dat op hun' zwakken geest en bekrompen
hart geene goedwilligheid, maar flaaffche vrees, geene
belangelooze deugd, maar eigenbaat en loon indruk maken ; zij vinden, in het fmartelijk gevoel der behoefte,
en in de ellende hunnes kommervollen huisgezins, geweldigen aandrang, zoo Diet vermeende verfchooning,
our zich aan leugen en bedrog, aan flinkfchen handel
en heimelijke ontvreemding fchuldig to waken ; en zoo
verre vervoert hen fours hun ongelul,, dat zij zich aan
des naasten eigendom en levee openlijk vergrijpen , en
bet zoenoffer worden der geregtigbeid, wier wetten zij
gefchonden hadden . Of wijst ons de ervaring Diet menigen mensch aan, die, door nood gedrongen, misdrijven pleegde, voor welke hij to voren, in gunttiger omitandigheid geplaatst, op de enkele gedachte, zoude gebeefd hebben ? Voor zulk een dringend gebrek , en ook
alzoo voor deszelfs zedelooze gevolgen, behoedt ons
ecu wcrkz .aam levcn . Geen rijke overvloed moge doorgaans
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gaans aan naarfl:igheid verbonden wezen, genoegzaani
]evens onderhoud, vervulling van des menfchei . noodriruht, fcbenl :t zij zekerlijk ; en foms verleent zij meer
dan nooddruft, meer din een onbekrompen beftaan ;
fours verlcent zij milden overvloed, die den bezitter
even heilzaam als genoegelijk is , en hem voor bet bcdrijven van vele heimelijke en openbare ongeregtigheden
beveiligt . Aanfchouwt het getal dier menfchen, welke
zich aan groote boosheid overgeven ; en ziet, of de
meesten hunner nict tot die laagte gezonken zijn door
dringende behoefte, welke uit gebrek aan nijverhcid en
vlijt ontfjproot . Zegenen wij, derhalve, de wijsheid
onzer voorvaderen, die, door geftichten en werkplaatfen, bezigheid en beflaan verfchaften, en lediggang en
gebrek verhinderden ; zegenen wij eene wijsheid, welke, welvaart verfpreidende, weldadig werkte op des
menfchen deugd .
Gelijk weelde en ondeugd hand aan hand gaan, zoo
zijn eenvoudigheid van zeden en deugd getrouwe gezellinnen . De mensch, die de eenvoudige vreugde des
huisfelijken en gezelligen levens waardeert, en in dcrzelver genot de bevrediging vindt van alle zijne wenfchen, is boven de verleiding van veelvuldige zonde en
dwaasheid verheven . llij veraclit de verkwistingen der
overdaad en den geleenden luister der trotschheid, en
ziet zich door derzelver gevaarlijke aanlokfelen tot zedeloosheid niet vervoerd . Ziine weinige behoeften vinden ligtclijk voldoening ; en zij vinden die op eene wijze, waardoor, gclijk weelde en overdaad en hoogmoed
vorderen , zijn geweten niet bevickt, de rust zijnes
harte niet verwoest, de welvaart van anderen nict ondermijnd, bet hell der maatfchappzj uiet oniverre geworpen wordt .
ij is dcugdzaam, omdat geene weelde
hem gebiedt, misdadig to worden . - Waardoor is de
mensch verbasterd, en ]let menfchelijke geflacht ontaard? Waardoor is de maatfchappij de zetel der euvcldaden, en de zamenleving bet verblijf 3er ongebondenheid? Waardoor zijn de volkeren, ligchamelijk en ze1 5
de-
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delijk, ontzenuwd, en de nation zoo diep gezonken?
TiVaardoor ontnioedigt ons de barge vrees, dat bet na •
gellacht nog dieper wegzinken zal ? Voorzeker door
geene andere oorzaak, dan dat weelde, onder alle ftanden doorgebroken, groote verwoesting aanrigtte, en
nog grootere verwoestingen dreigt . - oe moeijelijk
bet zij, om, to midden der weelde en ongebondenheid,
van de algemeene befinetting zich zuiver to bewaren,
fchromen wij echter niet, onn een werkzaam ]even, als
een veilig behoedmiddel daartegen, aan to prijzen . Door
den arbeid gehard, of aan ernftige infpanning gebonden ,
gevoelt men de prikkelende behoeften der weelde niet .
Door bezigheden vermoeid, is eenvoudige uitfpanning
den mensch genoegzaam ; en hij cischt geen uitgezocht
vermaak, alleen noodig voor den genen, die, oververzadigd , in gewone genietingen geen' fmaak nicer
vindt . Overal werk vindende, en altijd bezig, eerst
in de pligten van ons beroep, en daarna in de befchaving van onzen geest, zijn ons tie oogenblikken to dierbaar,om dezelven nutteloos en onwaardig weg te droomen . Geene verveling drijft ons naar bet genot ; en
zoo blijven wij verwijderd uit den kring dier menfchen, welke, zelven door weelde verbasterd, anderen
befmetten , en tot medgezellen hunner bedorvene zeden
maken . Ziet bier de oorzaak, waarom op bet land,
en in bet landelijk verblijf, zuiverheld van zeden bewaard bleef! Daar moge mindere ui,wendige befchaving
gevonden worden, er woont , in den echten zin des
woords , meerdere wellevendheid , meerdere deugd,
meerdere voorvaderiijke trouw , oindat er meerdere
werkzaamheid woont . Gelukkig, zoo zij duurzaam fraud
houde, en geene navolging van ite elijke evenswijze
de werkzaamheid, en, met haar, de eenvoudigheid van
zeden, verbanne!
Veel heb ik uw geduid gevergd, en nog waag ik
op hetzelve eene proef. Vanwaar de edele geftichten,
waar de fehreijende nooddruft geholpen , de heete tranen gc roogd, de fchantele naaktheid gekleed, weduwen
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wen en weezen verzorgd worden? Vanwaar de openlijke
werkplaatfen , die de vlijt der arbeiders aaniporen,
bet getal der lediggangers verminderen, de fluimerende
vermogens opwekken, en, met nuttige bezigheid, blijmoedig levensgenot verfchaffen ? Vanwaar de b ijzonde .
re fcholen, waarin de jeugd aangenomen, opgevoed en
onderwezen, en de woningen, in welke de ouderdotn
onderfleund, getroost en verkwikt words? Vanwaar
zoo vele iveldadige inrigtingen, die aan ons yolk meerder luister geven , dan de gedenkzuilen der trotschheid
en weelde, waarop andere natien zich verheffen? Zijn
ze niet allen door tle hand der werkzaamheid geflicht
en gevestigd , gefchraagd en onderhouden, en , tot op
dezen huidige.n dig, voor ganfche vernietiging beveiligd? ndien lediggang, zucht naar rust, drift naar
vermaak, indien weelde en genot bet voorgeflacht
befmet had en verbasterd, nimmer hadden zoo vole
geflichten der liefde onzen vaderlandfchen grond verfierd . Zelf ledig, wie zou de werkzaamheid in anderen opgewekt en aangemoedigd, - zelf door weelde
verbasterd, wie zou de onfchuld onder zijne hoede genomen en beveiligd, - zclf door eigen verkwisting en
overdaad alles behoevende, wie zoude groote uitgavcn
opgeoffcrd en befteed hebben, om, door de weldadigitc
ondernemingen, bet ced des naasten to verzachtcn2
Wilt gij de waardij tiler ondernemingen, en alzoo bet
gewigt der werkzaamheid, berekenen, Nat ook, dock
niet alleen, op de vriendelijke verpleging, welke zij
aanboden, bet oog ; verlustigt u bovenal in de befchouwing van haren heilzatnen invioed op deugd en
zedelijkheid . Vond er de nijverheid werk, de armoede
brood, de naaktheid dekfel, de jongheid verzorging, de
ouderdom verkwikking, de weduwe eene fchuiiplaats,
de wees hoede en befcherming ; ook de lijdende onfchuld
was er veilig voor verleiding, bet wankelend geloof van
weduwcn en weezen werd er verfterkt, de hnlpelooze
ouderdom voor vertwiifeling, de zwahke jeugd voor
verzoeging bewaard, en cene godsdicnffg-zedclijke opvoe-
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voeding gaf den taat nuttige ingezetenen, nijvere bewoners , getrouwe echtgenooten , brave vaders , edele
moeders, die, zelven deugdzaam, een geflacht aankweekten , hetwelk , even vroom , der ouderen braaf.
heid onder hun huisgezin bewaarde, en voortplantte in
het nageflacht . Daarom, - vergunt mij nog eenmaal
then blijden roem op bet goede land onzer woning! daarom zaagt gij, voormaals, op onzen bodem, zoo
weinigen, wier uitgehongerd ligchaam u met weemoed
vervulde, wier naaktheid u deed blozen, wier fmeekende houding u in cigene oogen, als mensch, vernederde
of verdemoedigde, wier onbefchaamd gelaat u dreigende
aalmoezen afdwong . Daarom zaagt gij bier, in vergehiking met andere landen, zoo weinigen, die de openbare veiligheid aanrandden, en door bet zwaard der geregtigheid fneefden . Dene edele werkzaamheid had inrigtingen daargefleld , die hen vroegtiidig voor lediggang
en boosheid , voor jammer en gebrek behoedden .
De hooge zedelijke waardij der werkzaamheid fchetfende, heb ik, hoewel zulks Diet opzettelijk willende,
eerie welverdiende loffpraak gemaakt op de groote , verdienitelijke Maatfchappij, die, naijverig op der vaderen
loffelijke bedrijven, zichzelve bet aanwczen gaf, om ,
benevens andere heiizame bedoelingen, een werkzaanl
leven op to wel;ken en to bevorderen . De geEchriften,
door haar ontworpen, en de ondernemingen, door haar
tot hand gebragt, de fcholen, well<en zij oprigtte, en
de belooningen, waarmcdc zij den deugdzamen menfchenvriend , die zich aan het heil des naasten toewijdde, aanmoedigde en vergold, getuigen van eene werkzaamheid, die veler vermogens opwel :te en fcherpte,
die hunne zedelijke krachten in beweging bragt en oefende, die nuttige beziglicid aankweekte en bevorderde,
en op de betrachting van edelmoedige menfchenliefde,
van vlijt en lpaarzaamhcid, en van vcelfoortige menfchelijkc deugden, den zigtbaarfien invloed maakte . Dezeliile werkzaine zuclit voor anderer welzijn gal' bet
bcflaan aan onze l a'atfchappij, en fchonk haar eenen
cer-
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eervollen rang onder de bijzondere Afdeelingen, welke
zich, Binds en elders, tot een gemeenfchappelijk doel
vereenigen . Met geestdrift gefticht en gevestigd, werd
zij gelnkkig uitgebreid, met eene fnelheid, welke eeu
ilreelend bewijs is, dat veredeling van den mensch, dat
belangttelling in deszelfs geluk , en werkzaamheid tot
Nut van 't Algemeen , ook bier hare vrienden en
vooritanders vinden . Die geestdrift is, finds den dag
barer oprigting, niet verdoofd, maar aangewakkerd,
maar vernieerderd en doorgedrongen ; en beftendig boden zich velen aan , om, met ons , ten zegen hunner
broederen, mede to werken . Alzoo gelukkig gevestigd,
zal uwe vergadering het doel haars aan :vezens vervullen . Verfchiliende redevoeringen, zich aanprijzende
door bevallige welfprekendheid, maar bovenal door de
lcsfen van wijsheid en deugd , welke zij bevatten,
zullen uwe werkzaamheden achtervolgen en veraangenamen ; en onder uwe eerfle zorgen zult gij de voornaanifle achten de bevordering en invoering van dat or derw~js (*) , hetwelk allerwegen in ons vaderland zcgeningen heeft verfpreid, die boven den hoogften lof
verheven zijn, en hulde en roem afdwongen aan eerie
uatie, welke alles verachtte, wat niet bet werk harcr
handen was . let is noodeloos , dat wij u aanfporen tot
flandvasti e volharding in uw doel en werk . Verheugd
over bet beftaan onzer Maatfchappij,aangemoedigddoor
bet bijzijn van velen, door rang of hand of verdieniten
ver*
(*) Doze woorden doelden op de min gunitige getteldheid
der lagere, voornamelijk der Nederduitfche, fcholen to Bre.
da. Reeds aanvankelijk is de invoering van een verbeterd en
doelmatiger onderwijs tot and gebragt, onder h ,-E opzigc
van den ijverigen en kundigen A . TEN P O o R T L N (een leerling van den verdienftelijken en beroemden c . WERTZ),
die zich, met het gelukkigfte gevoig, aihier heeft gevestigd,
en met welken bet Bettuur dozes Departements eeue overeenkomst, bijzonder ten behoove van minvermogenden, gemaakt heefc .
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verheven, wier tegenwoordigheid aan ons feest zoo
grooten luister geeft, onderfteund door den ijver derzulken, welken bet heil des naasten onvermoeid bezig
houdt, bovenal vertrouwende op em, wien elke poging tot veredeling van den mensch, ook de zwakfte,
welgevallig is , - zult gij en zullen wij alien met nog
meerderen ijver voortgaan, dan wij begonnen, en al
onze krachten infpannen, dat onze vergadering Diet
flechts haren rang behoude, maar hoogeren rang verwerve, en door de groote Maatfchappij befchouwd worde als eene dier Afdeelingen, welke door dubbele werkzaamheid hare late oprigting doet vergeten , en de vroegere, welke lang beflonden, voorbij itreeft in getal,
in liver, en nog meer in heilrijke gevolgen, welke zij,
mildelijk en overvloedig, veripreide ! Elk, die het vaderland, die deze clad, die zijne broederen, die deugd
en godsdienst bemint , vereenige zicll met dezen wensch,
en werke daartoe mode!
\VAAROM STERVEN ER MENSC EN AAN GENEESL
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s bet eene kunst , ziekten to genezen, bet is niet minder eene kunst, ziek to zijn . Words er tegen de voorfchriften en regelen der eerften veelmalen door de artfen gezondigd, niet minder dikwijls wordt er tegen de
laatflen gezondigd door de lijders . En evenwel wijt niemand bet mislukken van een geneesplan zich-zelven,
maar altijd der kunst of den geneesheer . Niemand
bedenkt, dat bet vrij wat inheeft, de hinderpalen nit
den web to ruimen of to vermijden, welken de zich
doorkruifende menfchelijke hartstogten den geneesheer
in den weg ftellen . Wierd het, van de vroegfle oud .
heid af, eene kunst van hemeli'chen oorfprong gerekend, de ontfpannen Tier des menfchelijken ligchaams
z66 to ftemmen en to befpelen, dat zij, voor p1jnlijke
wan-
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wanklanken, welluidende toonen geeft, - hoe veel to
grooter kunst moet dit gerekend worden, wanneer bet
menfchelijk gemoed, als een booze geest, telkens de
pas geflemde fnaren doet fpringen ! En hoe dikwijls gaat
bet dus aan het ziekbed !
oe dikwijls worden daar,
door de zorgeloosheid, de eigenzinnigheid, bet onge .
duld of het wantrouwen der kranken, de beste pogingen van den arts to leur gefleld! Vooral moet men bet
veelvuldig mislukken der behandeling van flepende ziekte n aan dergclijke oorzaken toefchrijven . Dergelijke
kwalen ontilaan langzamerhand en onbernerkt . Ten
nunfle hinderen zij, in bet eerst, zoo weinig, dat men
van dag tot dag verfchuift, den geneesheer to raadplegen. En als men er dan toe overgaat, wil men,
dat hij bijna aan onzen nens ziet , wat ons deert , antwoordt hem niet, dan ter loops ; op zijne vragen, en
vindt bet zeer lastig, als zijn onderzoek een weinig
diep gaat . 1k beken, dat dit bet geval bij alle zieken
niet is , en dat vele zich integendeel beijveren, om het
geduld en de aandacht van hunnen geneesheer op de
proef to flellen, door een langwijlig en vermocijend ver_
haal van alles, wat hun ooit is overkoinen, van hun
zitten en hun opf{ aan ; zoodat zelfs de meest ingefpan .
nen opmerkzaamheid buiten Nat is, den draad tc vatten, waardoor die menigte van woorden zamenhangt .
Zulke lijders zijn evenwel, in vergelijking der vorige,
zeldzaam : want , fchoon men zoude denken, dat er
den menfchelijken geest veel aan moest gelegen liggen,
de inrigting zijner aardfche woonflede, en vooral derzelver leemten en gebreken, goed to kennen, lecrt de
ondervinding , dat hij op geen ding bijna zoo weinig let,
en dat hij nergens minder t'huis is dan in dat huis,
waarin hij zijne hoogfle gelukzaligheid zoekt . Dit is,
in onze hoogst belchaafde t1jden, to ininder to vergeyen, daar men gelegenheid in overvloed heeft, zich de
in dat opzigt noodige kennis to verfchaffen (*) . 11aar
ik
Voor den befchaafden lezer kan hiertoe flrekken c.
w.
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ik moet bekcnnen, dat de boeren hierin alle anderen
overtre Ten : zij toch zetten, als zij den geneesheer komen raadplegen, hem ten minfte bet water van den zieke voor, waardoor hij althans een punt heeft, vanwaar
hij , gisfenderwiize , ziin onderzoek kan beginnen ; anderen zeggen eenvoudig : ik ben ziek, of nemen ook
wel de vrijheid, zelven to bepalen, aan welke kwaal
zij willen lijden, b . v . verkoudheid, rherimatismus, of
eene voile maag . En wanneer dan de dokter niet fpoedig met zijn recept gereed is , worden zij zeer verdrietig .
Nog erger is bet, wanneer een liiaer, hetgeen zoo
dikwijls gebeurt, niet zuiver opbiecht, en, hetzij hij
zich zijner kwaie fchaamt , of bevreesd is voor de geneeswijze, bet fcherp onderzoek van den arts zoekt to
ontduiken, hem verkeerde antwoorden geeft, en zoo
doende misleidt . Dit heeft vooral plaats , wanneer men
vreest , dat bet gebrek eene heelkundige behandeling cn
oe menigeen,
bet gebruik van bet mes zal vorderen .
die, cone breuk hebbende, dezelve flail laat zitten, tot
dat zij eindelijk beklemd raaht, of die cene kleine wen
tot eon monterachtig gezwel laat voortgroeijen, en, om
de finart van een oogenblik to ontgaan, zich in een naoe menigmeloos lijden van weken en maanden flort !
een vooral, die, de droevige gevolgen van verboden
wellust willende verbergen, bet gif, als een inwendige kanker, in zijn lijf laat rondvreten, en niet met
ernst naar pulp omziet , voordat hij levend verrot ! En ,
als dan eens de kwaal tot die hoogte gekomen is, vordert men genezing ; ja , wat nog meer is , in cone kwaal,
welke jaren lang noodig had om zich to ontwikkelen,
vordert men die genezing in eenige weinige dagen !
Dat ongeduld van den lijder is niet minder dikwiils
eene oorzaak van bet mislukken eener geneescuur . Op
zich
W . U U FE LA N D,

unst on; het menfchelijk leven to verkngcn,

deelen, gr . 8vo . Amit . 1799 . En, voorr den minbefchaa!
den, G o E D E, Gezondheidscatechisrnus, Zutphen 1813 .
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zicb zelve reeds is deze gemoedsgefleldheid zeer nadeelig voor het ligchaam, vooral voor bet, over bet algemeen, gevoelig getlel van ten' zieke ; want er is geene vruchtbaarder bron van gedurige teleurilelling, verdriet en gemelijkheid, en daze zijn onder de grootfle
vijanden onzer gezondheid to tellen . Dat ongeduld drijft
den lijder, zijiien geneesheer onophoudelijk to plagen
om telkens van geneesmiddelen to veranderen ; iets, dat
de genezing van langdurige kwalen bijna onmogelijk
maakt . Want,) even als een arbeider, een' zwaren
boom omver willende houwen, weinig vorderen zoude,
zoo hij nu tens bier, dan tens daar eenige bijlflagen
deed, even weinig vordert men in de behandeling eener
ziekte, als men, zonder vast plan, alleen voorfchrijft
om niet ledig to fchijnen .
et is wel zoo, de meeste
ziekten later zich van meer dan 66n punt, met voordeel, aantasten ; maar wil men dit voordeel behouden,
dale moet men, met flandvastigheid, op hetzelfde punt
blijven werken, waar men eerst de kracht der ziekte
verzwakt heeft .
ieruit kan men opmaken, hoe weinig nut de ongeduldige liider verwachten kan van bet, helaas! bijna algemeen aangenomen gebruik, om , als eene kwaal niter
dan een pear dagen duurt, van den eenen dokter naar
den anderen to vliegen .
mmers, vooronderfleld, dat
men in den grooten tiring van geneeshecren , waarlangs
men , met eene hiigende borst of verflopt onderliif, ronddraaft, niets vond, dan mannen van beproefde kundc
en ervaring, zal elk derzelven toch zijne eigene wiize
van zien en zijne eigene wijze van doen hebben ; en er
zal dus een wonder moeten gebeuren, grooter dan de
duizendnl .ijlige reistogtjes van Mahomed, zoo niet de
een zoo veel met uwe genezing achteruit gaat, als de
ander vooruit gegaan is .
Van die gedurige verwisfeling is bet, voor een braaf
man zoo onteerend, 1vantroutiven, waardoor velen de
zoetfle vruchten der kunst verbitteren , niet zelden de
oorzaak . Tegen dat wantrouwen kan men weinig doen ;
B ENGELW . S S . N O . 5 .
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maar men kan bet ligt voorkomen, wanneer mev, in
de keuze van eenen geneesheer, met behoorlijken ernst
en voorzigtigheid to werk gaat ; wanneer men een' dokter naar zijn hart zoekt . - Zeldzame kundigheden en
riipe ervaring zullen zich eindelijk bet vertrouwen van
alle menfchen , ook van bet verfchillendst karakter, verwerven . Maar zeldzame kundigheden en rijpe ervaring
zijn niet elken geneesheer gegeven ; en daarom doet, in
't algemeen, eene zekere over eenftemming in bet karakter van den lijder en den arts dikwijls zoo veel af .
Niet alle menfchen zijn gediend met een' luchtigen fnaak,
die koortfen en hoofdpijn met allerlei potfen verdrijft,
even min als anderen gediend zullen zijn met cen ernllig en gemoedelijk man, die zich aan bet ziekbed op
eene andere manier ne> rzet, dan aan een' vrolijken
maaltijd .
`Vat evenwel nog meer dan dit alles den geneesheer
beletten kan, in weerwil zijner beste pogingen, over
de ziekte to zegepralen, is de verregaande zorgeloosbeid en eigenzinnigheid, waaraan vele zieken zich fchuldig maken , ten aanzien van de voorfchriften der artfen .
Wie maakt er zich eene gewetenszaak van, de voorgeichrevene geneesmiddelen to weigeren, of, wat nog erger is, weg to werpen en to verdonkeren, en vervolgens zijnen geneesheer diets to maken, dat ze genomen
zijn? Behalve dat dit, vooral in heete ziekten,zeer gevaarlijk wezen kan, daar er dikwijls bet oogenblik door
verloren gaat, hetvelk voor eene beilisfende werking
gunitig was, is bet laatile {daar bet een laag bedrog is,
onder den fchijn van vertrouwen en vriendfchap gepleegd) zeer misdadig ; en zulks to meer, dewijl men
daardoor den geneesheer in de verzoeking brengt, df
de beste geneesmiddelen, daar hij er geene werking van
ziet, to mistrouwen, bf, in andere gevallen, krachtelooze en verkeerde middelen aan to wenden , dewijl hij
er to voren eene heilzame werking van lueent befpeurd
to hebben, - eene werking, welke hem , door vroegere lijders, fchandelijk is voorgelogen . Voornameliik
zal
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zal dit plaats hebben bij jongere kunstoefenaars, duor
gebrek aan eigene ondervinding, nog niet zoo vaardig,
om, in zulke gevallen, bet ware van bet valfche, bet
waarfchijnlijke van bet onwaarfchijnlijke to onderfcheiden .
En kan men a] eens zoo veel van zich verkrijgen, dat
men des dokters pillen flikt, zoo blijft bet daar ook
bij ; zijne overige voorfchriften, den dagelijkfchen leef .
regel betreffende, worden in den wind geflagen, en
men vindt allerlei onnoozele uitvlugten om dezelven to
ontduiken . Zoude men den man niet meer dan dwaas
rekenen, die een oogenblik aarzelde om to kiezen tusfchen den tabak en zijn leven ? En hoe menigeen heeft
toch aan een pijpje eerst zijne bloeijende gezondheid en
vervolgens ziin ]even opgeofferd !
oe duur moet men
dikwijls bet gemelijk gezigt betalen, waarmede men den
arts ontving, die ons eene geliefkoosde fpijze verbood!
of den fpcttenden lath, waarmede men hem over de nadeelen van bet beet of gulzig eten, of van bet terk
broeijen des ligchaams, of van bet uitwerpen des (peekfels hoorde fpreken ! Uit deze en dergelijke kleinigheden ontftaan dikwijls de pijnliikile en gevaarliik(le ziekten ; hoeveel to meer moeten er igtere ongefleldheden
door verergeren , en eindelijk ongeneeslijk worden!
Vindt men zijne lijders bij bet voorfchrijven van een
eenvoudig drankje dikwijls reeds zoo eigenzinnig, dat
zij niet tot bet gebruik van hetzelve to bewegen zijn ;
hoe veel to erger wordt dit bij bet voori'clhrijven van
eene omflagtige geneeswijze, en vooral als men van bet
mes fpreekt ! Dan verheffen zich op ddns alle bezemen
en tan gen, om den vermetelen uit to drijven, die zoo
iets durfde voorflaan of aanraden .
Een bad? „ Zoude ik mijn kind, tot den kop toe, in bet water floppen? et arme worm zoude zich immers dood fchreeuwen ! " - Pappen ? „ Wat is dat lastig en nat en
fmerig! an men bet niet even goed met een pleister
doen? Die blijft er op liggen,en men behoeft er verder
niet naar om to zien . " - Snijden ? „ Dear moet gij
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inij niet mede aankomen ; ik kan geen bloed zien, zonder flaauw worden ." -- Door deze en dergelijke uitval .
len words ieder geneesheer dagelijks in zijn geneesplan
gehinderd ; en gefchiedt bet niet altijd zoo lomp, zoo
regtflreeksch, bet gefchiedt tocb . Men legt hem allerlei zwarigheden in den weg ; men dwingt hem, iets anders to verzinnen ; men verlamt zijne beste pogingen,
en - men wijt hem den flechten uitflag .
Zoude R A P A e . zulke verrukkelijke beelden hebben
kunnen malen,
AY D N zulke betooverende toonen
fcheppen, zoo elk domkop hen midden in hun werk
had komen floren, met zijne aanmerkingen lastig vallen, of hun de wet voorfchriiven? En met wat regt
zal men dan van elk gewoon geneesheer vergen , betgene men van zulke uitmuntende vernuften met geen
regt zoude mogen vorderen ? Dit ware immers even
dwaas als onregtvaardig . Men vrage dan nimmer, waarom er menfchen aan geneeslijke kwalen flerven : want,
zoo het antwoord dikwijls niet zeer vereerend is voor
de faculteit, zal bet dit even weinig voor hen wezen,
die haar op zoo velerlei manieren de handen binden .
. V.
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M aar de meeste veroordeelden zijn ongehuwd, en bij

dezen ftaat van zaken zoude de bevolking der kolonie
lijden ; de regering moest dus een middel uitdenken,
om de huwelifken to vermeerderen . De verwezene vrouwen waren het eerfte middel ; men weet, dat deze laatlen uit misdadigen bellaan, die door de geregtshoven
veroordeeld zijn , en nit eerlooze vrouwlieden der groo .
to fteden van ngeland. Om van zulke wezens eerbare
vrouwen, werkzame en goede huismoeders to maken,
dit

DE ENGELSC

E ROLON E

N N EUW-

OLLAND .

2al

dit is ongetwijfeld de zegepraal der wetgeving en bet
hoogfie doel der gezellige volmaking . De Engelfche
regering wist dit wonder door dtzelfde middelen to bewerken, die wij zoo even vermeld (iebhen . Deze vruuwlieden konde men niet tusfchen fchande en achting ltellen ; de eervermogt niets op haar ; men plaatftc ze dus,
even als de manner, tusfchen f1raf en belooning .
n
de overtuiging, door de wet geltraft to wurden, zoo
dikwerf zij eenig misdrijf begaan, zijn zij genoo izaakt,
ingetogener en werkzanier to werden, en elke gedachte
aan misdrijf en flechte zeden to verwijderen . n de noodzakelijkheid, om allen tijd aan den arheid to geven,
werden zij denzelven allengskens gewoon , en vonden
behagen daarin ; en van nu of moest de gunftiglte verandering bij haar plaats grijpen .
et kon niet anders, dan dat deze vrouwen, toen zij
vrij waren geworden even als de mannen , op dezelfde
vo*rwaarden en in gelijke omflandigheden, weldra echtgenooten moesten vinden . Vriigelatene veroordeelden
verbonden bun lot met bet hare ; en, daar de regering
eenige voordeelen met den huwelijkenftaat verbindt,
daar men der vrouwen insgelijks vergunningen van landerijen doet, daar zelfs kinderen dezelven verkriigen,
daar men de flaven naar evenredigheid van de hoeveelheid der goedereu uitdeelt, zoo volgt hieruit, dat bet
huwelijk den perfoonlijken toeftand van dezulken , die
hetzelve aangaan, allengskens verbetert . Deze verbindtenisfen zijn thans in de lkolonie zeer talriik, en in bet
k ben in de gelegenheid gealgemeen zeer gelukkig .
weest, om bet inwendige van vele zulke huishoudingen
to leeren kennen, en nooit zonder aandoening heb ik de
buitengewone verandering kunnen opmerken, welke in
de zeden en gewoonten dezer zonderlinge lieden gebeurd
was . Even merkwaardig is het, dat de publieke meis .
es, welke in hare vorige liederliike leefwijze zelden
kinderen ter wereld bragten, in aren nieuwen toefcand
zeer vruchtbaar zijn .
Men zoude zeggen, dat dieven, roovers en veile
YrotlQ 3
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vrouwcn juist niet gefchikt waren om een goed gellacht
aan de toekomst to geven, en toch zullen wij zien, dat
bet met bet aankomende anders gefteld is . Want, zoo
men overweegt, dat deze vrouwen doorgaans, in alle
landen, tot de flerkften en fchoonften der volksmenigte
behooren ; wanneer men aanneemt, dat zulk een that
van zaken, en deszelfs afwisfelende ontmoetingen, aan
de denkheelden natuurlijk eene verhefling geeft ; dat de
hand eens roovers, bet bedrijf eens diefs in de fleden
eene zekere flerkte, vlugheid en moed vereifchen, welke juist niet bet erfdeel der meeste menfchen zijn , -dan volgt hieruit, dat de kinderen uit zulke huwelijl:en,
noch ten aanzien van ligchaam, noch ten aanzien van
geest, zoo flecht bedeeld zijn, als men oppervlakkig
zoude denken . Met deze voordeelen vereenigen zich
nog die eener zeer gezonde luchtftreek, even vreemd,
door de gelul :kige ligging, aan onzen ruwen winter en
aan de drukkende warmte des heeten aardgordels . Gedurende ons verblijf op Port-, ackfon, waren wij getroffen over de fchoonheid der kinderen en over de vro .
ijke en levendige uitdrukking hunner gelaatstrekken .
Alle deze kinders worden zorgvuld :g opgepast en met
eene prijswaardige zindeliikheid gekleed . Te regt befteedt de regering, van den beginne af, eene bijzondere
oplettendheid op deze kinderen ; en, daarwij hare zorgvuldigheid bewonderd hebben, om verdorvene menfchen
tot ordelijke begrippen van regtvaardigheid en deugd
terug to brengen, zoo moeten wij ook getrofFen worden
door hare edele pogingen , om een deugdzamer en gelukkiger geflacht op to voeden .
De regering, vooraf overtuigd, dat bij alle hare zorgen en waakzaamheid , onder zoo vele verdorvene menfchen, altijd nog ondeugende ouders zouden zijn, meende, de toekomftige hoop der kolonie niet aan zulke lieden to kunnen overlaten . Volgens deze wijze grondftelling, werd, in de eerfte tiiden der vestiging, een huis
van opvoeding voor de meisjes geilicht ; aan hetzelt'e
zverden aanzienlijke inkomflen toegekend, bet inwendige
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ge behoorlijk ingerigt, met groote pleinen en eenen
grooten tuin omgeven . Zachtzinnige en kundige vrouwen werden uit Engeland geroepen, en tot de opvoeding van die jonge perfonen bet cmd, welke men daarin
wilde opnemen, en de ecbtgenooten des tedehouders
en onderfl:edehouders tot opzienfters van hetzelve benoemd .
n deze inrigting werden zulke jonge meisjes
opgenomen, dieweezenwaren ; die van hare zeer arme,
of nog in ilavernij zijnde, ouders niet zorgvuldig genoeg konden opgevoed worden ; en eindelijk dezulken,
welker ouders bij de politic bekend waren, in welker
bedrijven, gefprekken of gevoelens nog overblijffelen
hunner vorige verdorvenlieid gevonden werden . Alle
deze meisjes worden met de grootlte oplettendheid verzorgd, in de beginfelen van zedekunde en godsdienst
opgevoed, vroegtijdig in alles onderwezen, wat eene
huismoeder moet weten, tlechts met zulke dingen bezig gehouden, welke tot bet welzijn eener huishouding
behooren, van kindsbeen of gcwend, om zichzelven
en anderen in eere to houden ; en daardoor bezitten
zij reeds vroegtijdig alle die hoedanigheden, welke men
bij voortreffelijl:e echtgenooten wenfchen kan .
ntusfchen komt de tijd, waarin de opvoeding dezer
jonge meisjes voltooid is, waarin de regering den prijs
barer weldaden en opofferingen ontvangt . Een 7et'chikt
en vrij jong man, een vrijgelaten voornialig misdadiger,
wenscht to trouwen ; maar natuurlijk is bij afkeerig,
zich met die ellendige openlijke vrouwlieden to verbinden, van welke er, maar al to dikwijls, talrijke bezendingen uit Europa aankomen ; ook is bij afkeerig, om
onder die meisjes, welke van jongs of aan hunne min
of meer verdorvene bloedverwanten overgelaten waren,
eene gezellin to zoeken .
et opvoedingshuis biedt
hem waardigere voorwerpen zijner liefde en achting
aan ; maar zonder geleide van eene der opzienfters kan
geen vreemdeling in hetzelve komen ; bij moet zich dus
tot haar vervoegen, om de toelating tot deze inri ;tiny
to verkriigen . Onder cen fchijnbaar voorwendfel, words
dan
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dan de zoelcende in de werk- en leerkamer gebragt , en
mag alle kweekelingen van nabij aanfchouwen . Wanneer hij zijne keus tot een dezer meisjes bepaald heeft,
meldt hij zulks aan de opzienllers ; deze vernemen
dan naar de zedelijke geaardheid van dezen man,
toetien ook, to zijnen aanzien, de genegenheid van bet
jonge mcisje, dat hem aannemen of weigeren mag.
n
i et eerile geval worden hare verwanten, wanneer zij
die heeft, tot eene bijeenkomst uitgenoodigd, en over
de voor- of nadcelen van bet voorgelielde huwelijk
onderhouden . Wordt bet hut-veliik goedgekeurd, dan
wordt hetzelve ook weldra gefloten ; en hierin vinden
wij een tuerkwaardig bewijs van de wijsheid en weldadigheid van zoodanige inrigtingen, welke in
uropa
naar al to dikwerf verwaarloosd of veracht worden .
Nadat de regering voor de opvoeding dezer lieve kinderen zoo veel gedaan heeft, blijft zij no- bezorgd,
dezelve in hat oogenblik, hetwelk over hun toekomflag
lot zal beflisfen, niet to verlaten ; dan bewijst zij veelcer hare grootfte milddadigheid . Elk van deze meisjes
krijgt , bij hare uitbtnveiijking, eenen bruidfchat, bellaande in aanzienlijke landerijen, welke men hun aanwijst, en waartoe kudden en aven behooren . Om deze
plegtige gift eenigermate to verzekeren, onderteekenen
de opzienflers bet huwelijksverdrag ; en aldus geven zij
aan hare kweekelingen eene huisfelijke inrigting, en blijven voorts derzelver befcliermfters en vriendinnen .
1laar to vergeefs zoude de Engelfche regering, met
zoo groote infpanning, de verworpene en verdorvene
volksmenigte, welke zij in den beginne naar Nieuw .
olland moest overbrengen, door brave huis ezinnen
doen vervangen, wanneer de beflaande vooroordeelen
tegen de kolonie in Engeland en bet overig Europa
bleven voortduren. Zij kon, wel is waar, aan den
tijd overlaten , om zulke ongunfbige vooroordeelen
uit to roeijen ; en bet voorbeeld der / merikaanfclw
volkplantingen konde ten bewijze vertekken, dat zulle vooroordeelen fpoedig verdwijnen . Mar de Engel-
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fche regering hecft, om dit doel to bereiken, even veilige eu
veel werkzamere maatregelen genomen . Om de tegenwoordige volksmenigte van hare onzuiverfte en verworpentle deelen
to reinigen, om dezelve gedurig met eerlijke en welgezinde
volkplanters to vermeerderen, heefc zij, federc eenige jaren,
en wel met zulk een gelukfig gevolg hare middelen aangewend, dat, naar mijn inzien, de vooroordeelen tegen Port.
ackfon onmogelijk nog twintig jaren kunnen blijven beftaan .
Te dezen elude heeft zij bet volgende gedoan : Zoodra zij op
eene nieuwe plaats eene volkplanting wil vestigen, worden
die menfchen, welke de flechtfle zeden hebben, de grootfte
misdadigers, tot de cerfte ontginning gebezigd ; aan dezen
words de moeijelijkfte arbeid opgedragen, onder welken de .
zelven dikwerf bezwijken . Andere, minder ondeugende, huis .
gezinneu genieten weldra de vruchten van dezen arbeid, die
tlechts door de opoffering van eenige perfonen konden verkregen worden ; en ongetwijfeld is bet beter, dat zulks doze, in
den grond verdorvene, met de verfoeijeiijkfte misdaden bezwalkto, en met do openbare verachting beladene, menfchen zijn_
Do volkplanting van Noi folk levers eon foortgelijlt reinigingsmiddel op . Dit eiland is bijzonder vruchtbaar, en zoude voorzeker de zetel der gewigtigftc plantingen zijn geworden ; maar,
dear hetzelve eene warmere luehtftreek heeft dan Port- ack .
f n, zoo is de arbeid aldaar bezwarend en drukkend . Naar
Notfolk worden dus de flechtfte tnenfchen van Nieuw- olland
gezonden ; en dit eilaud mag alzoo als de verzamelplaats van
hoc verdorvenfte eangezien worden, wet de Engelfehe volkplantingen in de Zuidlanden bezitten . Terwiji men bezig is,
door deze vereenigde middelen, de volksmenigte to reinigen,
worden er andere, niet minder krachtdadige, gebezigd, om dozelve al meet en meer to verbeteren . Wij hebben gezien, hoe .
zeer de opvoeding en de huwelijken bet oogmerk der regering
in dozen beguultigen ; maar, daar doze middelen flechts middellijk en niet talrijk zijn, zoo heefc men, om den afkeer,
wellten de naam Botanybaai veelzins nog verwekt, to tuiten,
flog eene andero toort van lieden, dan dezulken, welke met
do hatelijkfte ondeugden bezwalkt zijn, daarhenen verwezen .
Naar deze grondflelliug, is Port- ackfon eene plaats van baliingfcbap, of hover verwijzing, voor gelleel andere misdrijven geworden den die, welke oorfpronkelijk daarhenen ge .
leidden . De op elkander volgende bewegingen in lerland zijn,
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to dezen aanzien, aan de oogmerken van Engeland bijzonder
bevorderlijk geweest . Want omtrent zesduizend leren zijn,
ingevolge do fiaatsonlusten, welke in hun land hebben plaats
gehad, naar Nieuly- olland verwezen ; en onder dezen zijn
oe groot ook hunne dwaliugen
vele aanzienlijke perfonen .
snogen geweest zija, deze lieden kunnen toch nooit met die
ellendigen verwisfeld worden, welke in bet eerst naar de
Zuidlanden gebannen werden ; en deze omftandigheid heeft
voorzeker krachtig medegewerkc, om de ongunflige vooroordeelen, welke Dog op deze volkplanting rusteden, to verminderen . Ook ziet men, federt eenige jaren, dikwijls vrije en
def6ge huisgezinnen in Port- ackfon aankomen, welke van de
weldaden der regering en van de voordeelen der luchtlreek
en des gronds gebruik willen maken, om zich uit een voor .
malig ongeluk to verheffen, of am fpoediger tot welvaart en
geluk to geraken . k herhaal dus, de door de Engelfche regering genomene maatregelen zijn van then acrd, dat de volkplanting van Port- ackfon noodzakelijk weldra die achting
moec genieten, welke zij verdient. Dan eerst zal men de geheele wijsheid der voorfchriften naar eisch kunnen waarderen, welke de luisterrijke beftemming, waartoe zij geroepen
is, befturen en beveiligen .
Naar mate , echter, de volksmenigte toeneemt , noet ook
de waakzaamheid der regering eels krachtdadiger karakter van
aanzien en nadruk aannemen . Te midden der gronditofen van
oproer en misdrijf, is bet hoogstnoodzakelijk, dat de politie
zich nadrukkelijker ontwikkele, dan in den gewonen toefland
der Europefche maatfchappijen ; en de ftichters der volkplanting zijn van deze geleidende grondbeginfelen Diet afgeweken .
Achthouderd man geregelde troepen zijn in Port- ackfon, en
geven bezetting aan elke van de voornaamfte fteden der volkplanting. Een bettuurder der politic, van ontzaggelijke ge .
itrengheid, woont to Sidney ; hij neemc zijn ambt zoodanig
waar, dat ook de ftoutfie veroordeelden voor hem beven ; de
geringfte misdrijven worden met twee- of driehonderd ftokflagen geflraft ; en er verloopt bijkans geen dag, op welken Diet
twintig zoodanige kastijdingen, in de gevangenis, zonder eenige formalitcit, alleen op bevel van den befluurder der politie, ten uitvoer worden gebragt . Onder deze zoo zeer verdorvone lieden is bet Diet moeijelijk, aanklagers en befpieders
to vindea . Zij krijgen kleine belooningen, en de regering onder-
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derhoudt velen derzelven, die dan ook altijd gereed zijn, om
haar van de zamenrottingen berigt to geven, welke door de
veroordeelden moeten ondernomen worden .
De eren vooral vereifchen to dozen aanzien een aanhoudend en werkzaam toevoorzigt . Deze zijn waarlijk zeer ftouto
lieden, welke bij de verfchillende bewegingen in erland
meestal de wapenen hebben gedragen, en welker wraakzucht,
meer dan eens, bijkans een groot ongeluk over de volkplau .
ring gebragt had .
Niet afeen op de tegenwoordige veroordeelden oefent de
regering hare waakzaamheid ; zij vescigc dezelve ook naauwkeurig op alle die geven, welke, na verloop van den tijd
hunner flavernij, zich in de fieden gevestigd hebben . Elken
avond words vroeg de taptoe geflagen ; dan moeten alle inwoners, met uitzondering van die genen . welke oorfpronkelijk vrij waren, en van dezulken, welke een bijzonder verlof
verkregen hebben, zich in hunne huizen begeven, en mogen
in den nacht vies meer uitgaan ; bet geluid eener trompet van
den toren geeft bet laatfte teeken, en wee hun, die aisdan
niet aanflonds naar hunne haardileden keerenl Menigte van
wacitten, die door alle firaten verftrooid zijil, vervolgen
hen met fnelle fchreden, en noodzaken hen, fpoedig in
hunne woningen to vlugten . Dezelfde wachten, elk mer
eenen flok gewapend, aan wiens einde con ijzcren haak is,
trekken, gedurende den nacht, door de ftad, om orde en
rust to bewares . Somtijds fchuilen zij in de flooten, achter
de huizen en rotten, en oefenen zulk cone waalizaamheld,
dat her moeijelijk is, hun to ontgaan .
Even werkzaam als de regering zich vertoont, om hoc misdrijf to voorkomen, of hetzelve geflreng to flraffen, even edel
en mild is zij ook in hare zorg voor tie zieken . Om dezelven op to nemen, zijn er gasthuizen in Sidney, Parramatta
au'kesbarry gebouwd . Tot dezelven behooren genees .
en
heeren en heelmeesters, welke de regering bezoldigt ; en de
zicken worden aldnar, zonder eenig opzigt op derzelver zeden en tegenwoordigen toefland, op de best mogeiijke wijze
opgepas t.
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(Biographie des hommcs vivants .)
1' R A N 9 A U G U S T U s, Bnrggraaf van Chateaubriand, werd,
in 1709, to Comburg, bij FougPres, geboren . Als zoon van
eene der oudfle familien inBretagne, werd hij, reeds in 1786,
Of icier van bet regiment Navarre, en als zoodanig met oling L o D E w t
XV bekend . Zoodra de foldaten van zijn
regiment zich your de omwenteling verklaarden, verlict hij
den dienst , en vertrok, in 1790, naar Arnerika . Gevoelig
voor al hot fchoone der natuur, drong hij tot al de woestenijen der nieuwe wereld door . -let was de eerfte en diepe
indruk dezer tooneelen, waaraan bet ongenleen aandoenlijke
zijner gewaarwordingen is toe to fchrijven . Zeif getuigt hij,
dat hij , bij de befchouwing van bet karakter der zwervende
korden en de levendigfte bewondering van bet zeldzame dezer
jeugdige natuur, zijne begrippen en waarnemingen begun to
ordenen, en de eerfte kiemen der hem eigene welfprekendheid
zich ontwikkelden . Les Natches, zijnde een rijmeloos gedicht, waren zijn eerfte work, waarin hij de gebruiken en
zeden dezer wilde, doch gastvrije ftammen met de echtfle
kleuren fchilderde ; maar zulks ging door een ongelukkig Coeval verloren ; dat gedeelte alleen, weak bet bijverdichtfel van
sttala behelsde, werd gefpaard . Men ziet daarin zeer duidelijk zijne Noordarnerikaanfche verheffing der verbeelding, die
fchitterende beelden, tot op dien tijd vreemd aan deFranfche
taal , den dichterlijken, fomtijds zeer ftouten en nog zeldzamet fUjl ; in Un woord, die nieuwheid, welke zoo vele floE
tot gisping, maar tevens tot wegflepende bewondering vereende .
n 1792 keerde C ATEAUBR AND naar Europa terug,
met al then fchat van nieuwen dichterlijken geest, zoodra hij
vernam, dat de oorlog in Europa zoude uitbarften ; achtende
zich verpligt, onder de vanen derFranfche regering to dienen.
n dat zelfde jaar ontving hij voor Thionyille eene gevaarlijke
wonde, door hot fpringen eener bom . -lierop volgde eene
zeer bedenkelijke krankte, welke drie jaren duurde, en heirs
ij ging naar Engeland,
verpligtte, don dienst to verlaten .
aiwaar hij met gebrek en lijden kampte . Tot menfchenhaat
verva11c de, fch,recf 1:ij to Lenders, ill 1797, zijn Esfai ur
les
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let revolutions anciennes et modernes, waarin een diepe blik in
de ftaatkunde, maar tevens gewigtige gebreken, welke hij naderhand zeli rondborflig erkende .
Ook in dozen zelfden tijd verloor hij zijne moeder en zuster in de gevangenis , en ook zijnen ednigen broeder, den
Graaf van Chateaubriand, die op bet fchavot flierf. Dit 21.
les maakte eenen diepen indruk op zijn gemoed, daar hij
zulks als eene Godsflem befchonwde, om hem tot bet pad
zijner pligten terug to voeren . „Mijne bekeering (dus fchrijft
hij zelf) kwnm uit bet gemoed : ik weende, en - ik geltoofde ." Vanhier dagteekent zich zijn geheele aanleg tot de
hem bijzonder cigene godsdienflige begrippen .
Te Londen werd hij ook bekend met den
eer DL PONT A N E S, die hem clerk drong tot de uitgave van zijn Genie
du Christianisine, waarvan hij zelf eenige reeds gedrukte bladen, bij de ontdeklcing van eenige feilen, vernietigde . Met
denzelven, wiens ballingfchap geeindigd was, kwam hij, in
i8oo, to Parijs, alwaar hij met de kundigfte mannen kennis
maakte .
ij nam deel in de becverking van den 1VTercure,
gaf zijne voornoemde Atala in bet licht, en bezorgde den
tweeden druk van zijn reeds gemeed work . Dit was reeds op
de helft gevorderd, toen hij , wederom eenige fouten ont.
dekkende, dozen drnk vernietigde en tot de derde oplage beSloot, welke dan ook in i8oa verfcheen, echter niec zonder
opofFering van bijkans geheel zijn vermogen .
ot ongehoord
vertier, echter, herflelde zijn verlies, en fchonk hem uitbundige vereering, ook van de zijde der regering, zelfs van
B U O N A PART E, die zich welligt van hem tot bet work van
bet Concordant met den Paus wilde bedienen . Thans Geheimfchrijver wordende bij den ardinaal F E S C , die acs
Gezant naar Rome ging, kreeg hij vele flof tot waarneming .
Weldra, echter, in onmin met den ardinaal geraakt, keerde
hij naar Parijs terug, alwaar hij , een jaar daarna, zelf tot
Gezanc naar Wallis benoemd word, doch in Maart 18o4 wederkeerde, en verder ii de hoofdflad bleef wonen, levende
alleenlijk van de opbrengst zijner lettervruchten .
Eindelijk befloot hij, in i8o6, tot zijne reis naar Egypte,
en kwam, na tal:e, Griekenland, Turkije enz . doorreisd to
hebben, to .leruzalem, bet doel van zijnen togt . Daarna hot
oord bezoelcende, waar arthago eenmaal geftaan had, keerde
hg door Spanje, in 1807, naar zijn voderland terug . Nu
fchreef
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fchreef hij in den lllercure de vermaarde aanmerkingen op L A
ierin bet beeld van T B E R U s
B O R D E's Reis door Spanje .
fchetfende, viel hij dermate in de ongenade van B U o N A..
PARTE, die zich levendig daarin herkende, dat hij gevaar
liep van zijn leven . Dit echter liep of met bet verbod van
den Mercure, zijn laatf'e eigendom .
ort daarna fchreef hij les Martyrs, waarin zijn geest atom
fchitterde, en welk flak ook nu, daar de Scbrijver zelf in
ongenade was, allerwegen onderdrukt werd . Nu trof hem
vooral bet droevig lot van zijuen oom , A R M AND D E C ATE A U B R A N D, die, offeboon door den
oning gemagtigd,
aan de kust van Normandije gevat en to Grenelle op hot fcbavot ten dood gebragt werd, terwijl hij to last kwam om hem
to verlosfen .
n 181 1 verfcheen zijn tindraire de Paris d .lerujaler,
waarin hij den geest van zijnen tijd huldigde , gedrongen (zoo
als hij fprak) door de Politic, maar (zoo als zijne vijanden
wilden) gedreven door do zucht oln Lid van bet oninklijk
nllituut to worden, waardoor hij velerlei fchimp verduren
moest.
n de eerfte dagen van April 18 Q., wanneer B U O N A P A RTE bet tooneel verliet, fchreef hij bet ftuk : de Buonaparte
et des Bourbons, dat herhaalde malen herdrukt werd, en
waardoor hij zich de gunst van bet
of in groote mite veret werd gevolgtl door zijnc Reftexions politiques fur
wierf.
guelques brochures du jour, waarin hij , als regter, utt Teak
deed . Tot Gezant naar ZWeden beuoen:d, word hij door de
voorvallen van Nlaart 015 in do aanvaarding van dozen post
verhinderd . Een vertoog fur l'dtat do la France, in Mci,
verwierf hem vele goedkeuring, zoodat hii , hij 's onings
terugkomst in Parijs, tot Pair van Fr,'inkrijk, tot Staats(ninister en Voorzitter van het ieskollegic van Loivet benoemd
werd . Bij deszelfs opening drong hij allererntligst aan op bet
herlte1 van eendragt bij algemeene vergiffenis, en op do kenze van alleen goede burgers, zonder onderfeheid van begrippen .
n de amer, echter, der Pairs trok hij weldra de
partij der Ultra-Royalisten, zoodanig zelfs, dat de Ministers
deze amer als partij moesten duchten . Len nieuw vertooz,
de la Monarchie , felon la Charte, was zoo hevig gefchreven
tot verijdeliug der toeumalige
ouinklijke verordeningen in
$Srp%
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September, dat hetzelve opgehaald werd, en hem, met 'sl :o
pings ongenade, bet verlies van zijnen ;laatspost veroorzaaltte.
Ongetwijfeld verdienen de bekwaamheden van C A T E A UB R A N D eene algemeene bewondering . Met al de kunst der
welfprekendheid begaafd, waardoor hij alle zijne hoorders
en lezers vermeestert, vindt hij in zijne rijke verbeelding telkens nieuwe ilof tot allerlei voorilellingen, welke zekere
godsdienftige verrukking tot eene foort van overweldigende
dichtkunst weet to vormen .

D
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e zonderlinge wijze, waarop LODE W
X V het h eerlij.
k e lustfot St . Cloud, met deszelfs digte bosfchen, heldere
fonteinen, fchoon gegroeide boomen en weelderige landerijen,
aan zich bragt, is weinig bekend.
et volgende is de ware
toedragt der zake :
et Plot behoorde toenmaals eenen rijken domeinpachter,
E R V A R D, welke deszelfs park aanmcrkel ik ver
genaamd
groot, en aan de verfiering der vertrekken verbazende fommen befteed had .
n ddns kreeg de oning den inval, dat
Plot to koopen, om zijnen broeder, Monfieur, danrinede to
begiftigen .
ij gaf zijn verlangen aan den ardinaal MAZNf
N to kennen, welke zich belastte, om den
oning die bezitting tot eenen billijken prijs to bezorgen . Een Minister,
wanneer hij voornemens is zijnen meescer bet hof to maken,
vergeet alle andere berangen ; en dus Net ook de ardinaal
den domeinpachter
E R V A R D tot zich roepen, en verklaarde hem op eenen ernftigen Loon : dat bet oogmerk zijner Majesteit voorzeker wel was, dat die genen, welken men de
ontvangst der belastingen had opgedragen, niet alleen geenc
fchade leden, naar dat zij ook van dezen post een deftig inkomen zouden hebben ; zijne Majesteit had echter met bet
hoogfte angenoegen opgemerkt, dat zulke ontvangers, door
eenen onbehoorlijken zwier en onmatige uitgaven, bet yolk,
hetwelk buitendien reeds ongelnkkig genoeg was, ergerden
en tot onwilligheid aanzetteden ; in bet bijzonder echter
moest hij den
eere
E R V A R D verkiaren, dat de
oning
tea hoogf*_e ontevreden daarover Was, dat hij zulke verbs .
zend
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zend groote fommen aan de verfraaijing en verfiering van her
lustflot St. Cloud befteedde.
De domeinpachter, over dit even hard als onverwacht verwijt ten hoogfte getroffen, begon aanftonds verontfchuldigingen to zocken, en betuigde den ardinaal, dat de nankoop
dier bezitting, met verbouwen en verfieren, flier hooger dan
ioo,ooo francs beliep ; cene fom, welke hij, door zijne zuinige leefwijze, en zonder bet yolk eenigzins to ergereu, zeer
wel daartoe befteden kon . Tevens bood hij aan, om den
ardinaal, door voorlegging der rekeningen, van de waarheid
zijner gezegden to overtuigen . De ardinaal , in plaats van
hem op zijn woord to vatten, en hem in de noodzakelijkheid
to brengen, om bet grootile deel zijner rekeningen to verbergen, hetwelk hij zekerlijk zoude moeten doen, deed, als geloofde hij hem op zijn woord, nam aanftonds eenen anderen
to on aan, werd de vriendelijkheid zelve, en beloof'de hem,
den oning van zijn ongegrond vooroordeel terug to willen
brengen .
De oning, van zijne zijde, toen hij kort daarna den eer
E R V A R D in bet voorbijgaan eens zag, lief niet na, hem
op eene verpligrende wijze zijn welbehagen to kennen to geven, waardoor de ijdelheid des pachters niet weinig geflreeld
werd . Bovendien liet bet de ardinaal, twee maanden lang,
tan niets ontbreken, om zijnen man met de fchitterendfle
vooruitzigten to bedwelmen . Eindelijk kwam er bet woord
tiit : de oning, zeide hij hem, die zijnen broeder een klein
gefchenk wilde geven, had nu zijn oog gevestigd op her,
door deszelfs ligging en nabijheid aan de hoofdflad, zich aanbevelend lustflot St. Cloud ; dit moest hij zijner Majesteit afllaan ; de betaling zoude gefchieden, zoo als men bet van
eenen oning verwachten :on .
ER V A R D , over dit voorfiel wel een weinig getroffen,
befloot echter, deels in de hoop, om bij den oning in gunst
to geraken, deels ook nit vrees, om zich door wedrfpannig .
heid deszelfs ongenade op den hals to laden, aan den wensch
des ardinaals to voldoen, en vrijwillig eon offer to brengen,
hetwelk hij, in vergelijking met de voordeelen, die hij daarmede hoopte to behalen, toen gering achtte . Den volgenden
morgen werd hij bij den Minister geroepen . Deze ontving
hem met die geveinsde vriendelijkheid, welke hij zich zoo
geheel eiger, had gemaakt, en legde hem een uitvoerig verkoop
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koopkontrakt voor, waaraan niets meer ontbrak din de onder .
teekening.
Men verbeelde zich de verbazing des domeinpachters, toen
hij zag, dat in dit kontrakt de prijs van zijn lustflot op
t5o,ooo francs bepaald was! eene for n, welke oneindig verre
beneden die was, welke hij zelf in der tijd voor die bezitting
gegeven had.
n bet eerfle oogenblik wilde hij daartegeii
fpreken ; maar de
ardinaal brags hem fpoedig tot zwijgen,
door hem can zijne gezegden bij de eerfle ontmoeting to her .
inneren, en hem voor to lellen, dat de oning zich altijd
nog zeer mild toonde, door hem cen derde meer to betalen,
dan bet lustflot waard was ; om nu niet eens aan to voeren,
dat zijne Majesteit zich ten hoogfle beleedigd zoude gevoelen, wanneer bet hem ter ooren kwam, dat men hem de eer .
Re mail misleid had, of hem nu misleiden wilde.
E R V A R D overcuigde zich weldra van de noodzakelijkheid om toe to geven, en onderteekende bet kontrakt .
Naderhand ontdekte de oning, van welke list de Minister
zich hediend had, om hem to gerieven ; waarop hij aan den
eer
ERVARD, tot eenen troost in zijn verdriet, nog
5o,ooo francs liet betalen, en hem bovendien nog een nieuw
ambt gaf, hetwelk hem in flaat flelde, zijne huishouding nanmerkelijk to verbeceren . En ER V A R D wist de gunst, wantin hij door zijn coegeeflijk gedrag geraakc was, ook werkelijk zoo wO to gebruiken, dat hij kort daarna tot Ontvanger-generaal benoemd werd .
LETS, OVER BET ZWAARD VAN BOSSU .

Reeds fpoedig, nadat ik inwoner van oorso geworden was,
rrokken de overbl .ijlfelen inijne aandacht, die nail den veranaarden flag op do Zuiderzee konden herinneren, en ik bezigtigde met zekeren heiligen eerbied de ftaaije fchilderij op
bet iladhuis, de gevangenis van n o S s u, en eene zeer oude
afbeelding, in halfverheven beeldwerk, van then zccflrijd,
voor eeuige huizen geplaatst, die bet gezigt hebben up den
Nek, de plants , want bet gevecht voorviel ; wanneer mij berigt werd, dat ook bet zwaard van den Graaf in handen
cener loornfche Familie, en wel in die van den
eer Mr .
D . G A L L E S , was .
Door deszelfs vriendelijkheid werd ik
M1ENGELW . 1418 . NO . 5 .
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dadelijk in ftaac ee :'eld, op m?in gemak dit fink to bezien,
een tiaacfiezwaard in den firaak van die dagen, en de dapperheid oiler vooroude :ren hij dac gezigc to huldigen . De
bewijzen voor de identiteit fchenen ulij, zoo als de eigenaar clip opgaf, voldoende .
li5evreemdend dus m .),!st bet ml 1 zijn, in No . V
van de
Letteroefeningen voor den jare 1817 vermeld to vinden, dat
een zwaard, bij gelegenheid eener voorlezing in bet Enkhuizer Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't 4lgemeen,
over den flag op de Zuiderzee, am, de aanwezige leden
aldaar, als bet zwaard van u o s s u, in eigendom toehehoorende aan Mejufvrouwen V A N R O M O N D, verco and was .
Ziedaar oils dan met eene vaderlandfche antiquiteit in bet.
zelfde geval, als met zoo menige reliquie van eiligen plaats
vindtl Maken toch, zoo men zegt, drie verfchillende plaatfen aanfpraak op bet bezit van een regcer fchouderblad van
O% N N E S DEN D O O PER, die er toch wel nnaar ddn zal
gehad hebben ; hier doen zich twee zwaarden van Boss u
voor, waarcoe zeker meerder mogelijkheid, maar waarvoor
loch niet zeer veel waarfchijniijkheid is, daar de Overfien
maar ddn fiaacfiezwaard gewoon waren met zich to voeren .
Op den tijd, dac ik dit las, ontbrak mij, door veelvuldige
tezigheid, de gelegenheid, de gronden ce onderzoeken, die
pleiten voor de echtheid van bet zwaard, onder den leer
G A L L E s berustende, dat in grootte en zwaarte met dat,
waarvan de ufvrouwen VAN R OM O N D eigenaresfen zijn,
vrij wel fchijnt overeen ce komen .
Ziehier, wat ik, naderhand dit navorfchende, heb kunnen
vernemen .
Op de vloot bevonden zich, volgens V E L u S, AN
LOOR en CLAAS W BRANTSZOON MET DE SC ELr E N , en wel als Commisfarisfen op bet Admiraalfchip, ow
i* d' ordre van het Yolk en het beleid van de zaken haar
toezicht to nemen , vermits de 4dmiraal C O R N E L S D R sz o o N door eene vroegere quetfure (van 6 October) zijn
dienst niet genoeg bewaren mogt. Van dezen F L 0 O R DU verhaalt V E L U S bet volgende : ,, Onze Admiraal kwam met
• een ruimen wind naar des vijands Admiraal toe, en hiette
• cerftond op denzelven aan to leggen. De fluurman deed
• zoo ; maar in 't naken kwam hem een fchrik aan, en he,, gon weder of to houden . Dit ziende de Commisfaris AN
?, FLOOR
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flier hem van 't roer en flierde zelf, en, zoo hij
een zeer hartib man was, leide 't den Admiraal van den
vijand regt voor zijuen boeg . De bloodheid konde den
itunrman niet vrijen ; hij was naauwlijks clrie treden beengegaan , of hij werd gefchoten . Daar AN FLOOR, die
hem geen perijke€l ontzag, in den gantfchen flag nooit geraakt word ." -- Dus verre V E L U S .
Nu volt bet familieverhaal non, dat, no hot fluiten van bet
akkoord, als de Graaf zich overgaf, zijn geweer in handen
van F L o o R kwam. -let is waar, B O S S U had eerst gezochc,
2ich non den Admiraal D R R s z o o N, son apicein R u Y c ; A VE R, en den Provoost N E V N T over to geven ; doch
dot doze werlcelijk in de onderhandeling alleen gebezigd zijn,
wind ik niet. Zelrer gnat bet, dot Commisfaris FLOOR ook
bij bet akkoord vrij war gezags getoond heeft . mmers vE.
L U S verhaalt, dat, toen de Gouverneur S O N O Y, die zich
gedurende den flag to Enkhuizen had opgehouden, aankwam,
als men non hot parlementdren was, AN FLOOR hem vrij
fchamper verwelkomde met de vraag : ,, of hij nu kwam,
„ im de visch gevaugen was? " - Dat nu de Aduliraal D R x sZ O O N bet zwaard zoude gekregen hebben, komt mij minder
waarfchijnlijk voor, door deie 's Graven gulden viies onrving, gelijk N E V N T deszeifs gouden keten . En dan fchijnt
F L 0 0 R , als eerfte Commisfaris ter adfistencie van den Admiraal, en wiens cooed zoo veel tot de verovering vain bet
viiandelijk Admiraalfchap had bijgedragen, in de eerlle plants
in aannrerking to komeu . Daar nu de tegenwoordige bezitter
in eene regte lijn van gemelden A N r L 0 0 R afllamt, zonde bet in dat geval niet twijt •e lachtig zijn, of dit zwaard hoc
regte zwaard van B O S s u ware. mmers G E R R T, zoos van
deter AN F L o o R, had eene dochter, G R E T E FLOOR,
gehUwd met OTTO
NLOPEN, ZOOn van RE N ER OTTE S u ?N1 L o P EN, die, om dit in hot voorbijgaan to zeggen,
uit
inlopen gevlugt was in de troebelen van 1572, ziclr
eerst to 1t ~ler~?rn nederzette, en vervolgens naar
oor;z
overkwam, waar hij de eer :'le den houthandcl in het ;root
begon, en met eigen fchepcn bout a ; t Noorls'egen lief halen .
Mr, D . GALLES had tot moederMAitGARZT A
NLOP l : N, in eene regie li'n afflamlnende van dozen O T T O
NL O P E N en G R E T E FLOOR, gelijk deszelfs gellachrregisters bewijzen kunnen .
Vol .
R Q
„ FLOOR

„
„
„
„
„

N C ,N hoop
, omgeven
U1k,L dat
Evan
N Bdeze
eenen
U R Gbekwame
ruin
is niet
en man
genomen
uitgeftrekte
mijinniet
den
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Volkomen onbekend is bet mij , welke gronden voor de
echtheid pleiren van bet Enkhuizer zwaard . De opgave van
deze zoude waarfchijnlijk tot beflechting van dit pleit kunnen
dienen, en due bet een en ander eenige bijdragen tot vaderlandfche oudheden opleveren.
Dat ik van deze gelegenheid tevens gebruik make, om de
oplettendheid to vestigen op eenige gefchiedkundige onnaauweere
keurigheden in bet uitmuutend dichtftuk van den
WAR N S
euvel zal duiden .
Dat op de Zuiderzee meer flagen geleverd zijn, bewijst
onder anderen de Gelder fche hoek, dus genaamd naar eenen
zeeflag tegen de Gelder chen .
er fchip van S C
grooten flag van ii October ; ma r in e n' van minder be, laug, op den Eden dier ma nd vo rgeval en
.
De vijaudelijke vloot werd niet vernield, veroverd en verbrand ; daar men, tegen den raad van Burgemeester EDAM
aan, om de gekwetfren en den naderenden nacht, fchandelijk
verzuimde, de vlugtenden to vervolgen .
De overwinnende vloot zeilde niet naar Enkhuizen, maar
fchijnt bij den Nek gebleven to zijn ; zeker is bet ten minite, dat BOSS U uiec to Enkhuizen werd binnengebragt, maar
to oorn, waar bij door her gemeen vrij fchanlper ontvaugeu
werd .
Geen vitlust, maar her befef, dat Gefchiedenis de grootfte
naauwkeurigheid vordert, gaf tot deze aanmerkingen aanleiding .
O . SAM . SWAAN,
Rector to oorn .
LOTBESC

NG .

(Zedelijk Tlerhaal .)
Aan den oever der rivier Nagold, in eerie aangename vallei
van bet zwnrte wood, ftaat de aanzienlijke woning van den
ouden M A R T
bouwlanden .
De herfst was reeds ten einde, en Slagtmaand meldde zich
aan met eenen kouden en fnijdenden noordewind . Bloedrood
was
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was de ondergang der zon, en veelvuldige fneeuwvlokken
vlogen reeds door bet naauwe dal . De oude M A R T N zat
met A N S , zijnen beproefden en getrouwen dienaar, ann de
fraai gewerkte tafel, van eigen bout vervaardigd , en las, met
luider flem , in een gebedenboek .
Eindelijk floeg hij peinzend bet book digt, legde hetzelve
ter zijde met de woorden : „dat geve God, de eer! amen!"
zette zijne bonze mats op bet fneeuwwitte hoofd, en fprak
met een vol gemoed : „ Waarlijk,
ANS! hot gebed is bij„ kans mijn eenige troost in nlijuen eenzamen ell verlaten
„ ouderdom . Toen ik nog jong was, en mijne lieve ANNA
• nog had ; toen mijne zonen nog rondom mij waxen, en ik,
• moedig en flerk, op bet veld den arbeid kon regelen, of
• ook wel zelf de handen aan bet work than, - coon bad
• ik ook wel gaarne, en dankte den lieven God voor zijnen
• zegen ; niaar hot ging mij nooit zoo ter harte, ell ik was
„ nimmer zoo met ziel en ligehaam daarbij . Thans ben ik
• oud ; mijne vrouw en zones zijn mij vooruitgegaan, en ilt
• zal dezelven weldra in den emel wederzien ; ell thans bid
• ilt meer en vuriger . Waarlijk, ik geloof, her ongeluk maakt
• de menfcben vroom ."
A N s hield de harden nog op zijne borst gekruist, en
zuchtte : „ a! zoo de goede vrouw ANNA nog leefde en
„ uwe zones! Wanneer wij dan den dag over zoo vrulijlc
• met elkander hadden gewerkt, en des avonds rondom de
• warme kagchel zaten, om de vertellingen to hooren, waar• van er die zalige vrouw zoo vele wist!"
„ ndien lechts," viel M A R T N hem in de rede, ,indien
met hare lieve kleine
• flechts mijne zuster EL ZABET
„ MAR A nog bij ons waren De verhuizingsrazeruij ontnam
• mij ook deze ; en nu is alles weg! Mijne vrouw is gefior• ven ; drie mijner zonen werden door bet zwaard wegge„ maaid, en mijn O A N N E S is misfchien in Rusland be„ vrozen ; en deze was de braafile van alien, die toch ook
• goede, brave jongens waren . Nu, de eere heeft gegeeere heeft genomen, de naam des
eeren zij
• ven, de
k
dacht
eertijds
,
dat
o
A
N
N
E
s
ell
M ,k R A
• geloofd !
;
hunne
jaren
kwamen
zoo
met
elkander
zouden
trouwen
„
„ met elkander overeen ; al hadden zij ook niet veel gehad,
• bet ware tochi toereikende geweest . Dat droevige emnibrd• ren! Daar gaan de menichen zich to zoek maker, dat men
R 3
„ niet
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• nit eens hun graf weet to vinden . Naauweli;ks weet ik
• de plants to noemen, waar mijne zuster rust ; en haze dock.
• ter is nu zoo verdwenen!"

Aldus onderhielden zich vader M A R T N en de oude A Ns
met de herinnenng aan vrolijkere dagen, toen plotfeling een
wagen voor de dear flilhield en aangeklopt werd .
A Ns
opende bet venfier, zag nit, en berigtte, dat twee reizigers
om een nachtverblpf baden, daar zij in de jagtfileeuw niet
verder konden gaan .
A N s ! Toen ik in vreemde
" Wij willen lien opnemen,
„ landen was , was bec mij ook nangenaam, wanneer goede
• lieden mij een verblijf gaven ." Dit zeggetlde, nam hij de
lamp, ging, en opende de huisdeur. Do reizigers kwamen
binnen , in wijde mantels gewikkeld, met dikke mutfen op
bet hoofd, en baden nogmails om een verblijf .
• Zeer gaarne," anrwoordde hij ; „ ik heb mijne mede• menfchen altijd geho!pen ; want, indien de menfcben elk„ ander pier hielpen, din waren zij flecht beraden ."
ij geleidde beiden in ziju vertrek .
A N s brags intusfchen den wagen in de fchuur en de paarden in den flal .
Toen de vreemdelingen in de kamer do mantels aflegden,
en vader M A T N twee fchoone jonge lieden zag, een'
knappen jongen man en eene mooije jonge vrouw, beiden
in Noordduitfclze burgerkleeding, toen werd bet hem warm
om hot hart, vonral toen zij met zekere deelneming in bet
vertrek fchenen rond to zien .
• Behaagt bet u bij mij ?" vroeg bun M A R T N met een'
vriendelijken nch . „ a! ja! bet ziet er zoo flecht niet uit ;
• maar bet was nog beter , toen mijne vrouw en zonen nog
• leefden . Na .71 n zij dood, en ik ben in mijuen ouderdoln
• alleen . Maar teat deert u? de tranen flaan u iminers in de
• oogen ; misfchien hebt gij ook eenig ongeluk ondervonden,
• en ontroer ik uw hart ."
ij plaatfte nu twee leuningfloelen bij de tafel, king mantels en mutfei : bij de kagebel op, nanl twee tinnen kandeaars van de glade notenboomen kast, flit, twee kaarfen op,
zette dezelven op de cafe], en deed de lamp uit .
A N S " riep hij nu
„
A Ns !
; ,, zij t gij nog niet haast
„ klaar?"
,, Aanuonds " zeide 11 A N S , trad weldra binnen , en wilde
reeds beginnen, den wagen en de paarden to prijzen ; maar
MAR-
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N trok hem ter zijde, gaf hem den kelderfleutel, en
fluisterde hem in her oor : „ Tap van bet vaatje, nan ae reg• terhand, in den hoek, in de glazen hengfeiken ; breng dan
• ook een paar worflen mede, en glazen ."
„ et is zeer goed," zeide hij nu weder tot zijne gasten,
• dac gij bij mij ingekeerd zijt . De nanste herherg is no ;
• een paar wren vanhier, en de Dorm verineerdert gednrig ;
• en, ook in een overdekten wagen, vinden Wind en fneeuw
• toch alciid toegang ."
ntusfchen had A N s de bevelen aijns meesters volbragr,
en de tafel gedekc ; MAnT N fchonk zijne gasten in, en bad
hen, ter dege ce drinken . liij zeue zich nu ook op zijn
gemak in zijnen leuningl;oel, fchonk zichzelven en den ouden A N S in, en aanfchouwde een' cijd ang met welbehagen,
hoe fmakelilk zijne gasten dronken . Eindelijk brak hij de
flilte : ,, Wat zij gij voor landslieden? Gij zijc wel geene
• Wurtembergers ?"
„ o a," antwoordde de jonge man ; „ wij zijn Wurtetn• bergers.
„ oe komt bet dan, dat gij eene buitenlandfche kleeder.
• dragt hebt?"
,, Wij waren tang buitenslands, en coen wij in ons vader• land wilden terugkeeren, lieten wij ons in de eer('e Duit„ fche Dad, welke wij moesten doorreizen, eene landsklee .
• ding maken . "
• Zijt gij misfchien ook kinders van zoodanigen, die eer• tijds verhuisd zijn?"
,, Mijne lieve vrouw wel ; maar ik ben foldaat, en trok in
• 1811 mede naar Rusland ."
• oe zijt gij dan den dood ontfnapt , en hoe en waar
• hebt gij uwe vrouw gevonden, als ik her weten mag?"
• Dat zult gij aanUonds hooren . Toen wij door Polen
• trokken, wend mi n Regiment in een groot dorp ingekwar„ tierd .
k kon niet terftond mijoe aanwijzing krijgen, en
„ kwam dus later, dan de anderen, in mijn kwartier . Toen
„ ik hetzelve bereikt had , hoorde ik eene vrouwelijke Dem
.
• om hulp roepen, en eene andere luid jammeren ; ik haastte
• mij daarhenen, en vond twee mijner makkers , die voornemens
• waren, een meisje to mishandelen ; in den book 13g eon
„ grijsaard, welken zij banden en voeten gebonden hadden .
• k trok de fabel, verjoeg die fuooden, bevrijdde bet meisR 4
„ je,
MARr
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„ je . inaakte
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den ouden man los, en oogstte daarvoor van
• die goede lieden, welke Duitsch fpraken, eenen grooten
• dank in . Vooral fcheen bet meisje biizonder dankbaar to
• zijn ; zij behandelde mij bijzonder vriendelijk en welwil .
• lend. Weldra had ik haar to digs onder de oogen gezien,
~, en God weet her, hoe moeijelijk her mij vie], affcheid
• van haar to nemen ; ook haar fcheen mijn vertrek aan to
• doen, en ter gedachtenis gaf zij mij een' zijden halsdoek,
• dies ik nog op de borst draag, en op den ganfchen togt
• zorgvuldig bewaard heb . - 1k kwam tot Moskou, en had
• her beeid van dit meisje iltijd voor oogen ; ik was hij then
„ verfchrikkelijken terugtogt, op welken wij zoo verbazend
„ vele ellenden ondergingen, die God en mijne jeugd mij ge• lukkig hielpen overwinnen . Mast toes wij reeds weder
• Pruisfen naderden, en flechts nog een pair dagreizen to
• doen hidden, werd ik van eene groote vermoeidheid en
„ eene brandende hoofdpiju overvallen . Nog eenen dag fleep .
• to ik mijzelven voort ; den volgenden dag befloot ik, in
• bet naaste dorp, hetwelk voor oils lag, to b1ijven, om in
• rust to flerven . Met velc tnoeite werd hetzelve bereikt ;
„ her was hetzelfde , alwair ik ]let meisje leerde kennen . 1k
• riep mime laat(te krachtcn to hulp , kwam aan hare wo• ning, trad binnen, mnar zonit op eenen floel seder, zonder
• to kunnen f'prcken ; ik kon naauwelijks den zijden halsdoek
„ aan bet meisje voorhorden, dat werkelijk daar clog was .
• Zij herkende mij, gaf een' gi1, riep aren vader, kwam
• dan weder tot mij, en vrocg : ,, hoe ik teruggekomen wa .
„ re?" en toen zij zag, dat ilk nier fpreken kon : „ wit
„ mij toch deerde?" Maar ik ] :on flechts eenige woorden
• uitRamelen, en zonk weo :r neder. Zij geleidde mij naar
• de kamer van haren vader, die mij zijn cigen bed inruim• de, en, toen ik eeue zenuwkoorts kreeg , paste zij mij,
• tnet zusterlij!,e liefde en zorgvuldigheid, wel drie maanden
• lang, op . Wij leerden nn elkander vader kennen, en ik
• vernam, dat wij d6n vaderland hidden ; dat die grijsaard
„ nier haar vader, maar f!echts eon goede vriend van hare
„ moeder was, we-1 ke als weduwe met hair, toen zij no ,,
• ecu kind was, naar Pr•u is/isc,'z Polen was getogen ; en dat
• zij , na den dood harer moeder, bij dezen ouden man een
• verblijf had gevc•n den . Wii beLmnnen nllengsk oils elkander
regt hartelijk to beminnen, cu baden den ouden man, wan„ neer
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„ neer ik geheel herfteld zoude zijn, met elkander to mogen

•
•
•
•
•
,,
•
•
•
•

trouwen . „ Neen," zeide hij ; ,, gij moogt haar mij niet
ontnemen, en mijnen ouderdom eenzaam en hulpeloos ma .
ken . Ten hoogfte eef ik nog een pear jaren ; als ik dood
ben, dan moogt gij mijne bezitting verkoopen, en in uw
vaderland, terugkeeren . " Daarbij bleef bet, want MAR A
wilde haren weldoener ook niet verlaten ; en dus bleef ik
bij hem, en hielp hem in zijnen arbeid . Vdbr een half jaar
is die brave grijsaard geflorven ; wij hebben, hetgene hij
ons heeft nagelaten, verkocht, en verlangen nu t ons vaderland weder to zien, opdat mijn oude vader mijne vrouw
„ en mij moge zegenen, want zonder den vaderlijken zegen
• blijft mij bet hart altijd beklemd ."
ier eindigde de jonge man zijn verhaal . Groote tranen
liepen den diepontroerden M ART N over de wangen, en ook
de vreemdeling begon to fnikken, terwijl zijne vrouw hem
de harden drukte, en nu eens hem, dan weder M A R T N
met vochtige oogen aanfchouwde . Om bet onderhoud weer
aan to knoopen, vroeg de vreemdeling : „ Vader! waarom
• wordt gij door ons lot zoo zeer getroffen? " Nu verhaalde
de grijsaard , hoe zijn j 0 11 A N N E S naar Rusland was getrokken 2 hij van hem niets meer gehoord had, en nu eenzaam
naar het graf moest wandelen ; en onder dit zeggen flroomden zijne tranen overvloediger .
„ O
ANNES?" fprak de vreemdeling becteesd en ontroerd ;
„ O ANNES beet uw zoon? en hoe heet gij?"
• MART N SC M D ."
• Uw zoon leeft! leeft zeker!"
Toen flond de grijsaard op ; zijne knien waggelden . „ Leeft?
• waar is hij? wear is mijn zoon?" riep hij, wilde zich
haasten, om zijnen mantel om to liangen, nam zijnen flok,
en f epte met eene zigtbare zielsoverfpanning naar de deur
der kamer .
• Waarheen tech, goede vader! in dezen florm?" riep de
jonge man, verfchrikt over de uitwerking van zijn gezegde .
„ Naar mijnen zoon! 1k wil mijnen zoon zoeken, om mij
• met hem to verheugen, zoo len t; ik leef! "
De vreemdeling nam hem bij den arm, en poogde zachtelijk,
hem near zijn' foci terug to brengen . „ Blijf, vader!" zeide
hij, en beefde zoo wel als de oude : ,2f bij zal zelf komen ;
• hij zal weldra bier ziju ."
R
„ Maar
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,, Maar liij blijfc zoo tang!" flamelde de vader, vermoeid
op zljn' floel leunende .
,, Vader ! ik ben bet immers ; lk ben immers uw zoon j o .

~, ANNE S lk dacha, gij zoudc tnij aanftonds herkennen, en
" wist naderband in den angst niet meer, hoe ik u zoude
,, voorbereiden ."
Nu viel de zoon in des vaders armen, en kuste zijn ge .
rimpeld voorhoofd ; en de grijsaard weende overlaid, en drukte hem aan zijne horst : „ Gij zljt bet ; gij zi t mijn zoon
,, t a A N N E s ! " Toen knielde hij , hief de bevende hander
ten hemel, en zeide : „ o . Lieve hemelfche Vader! ik dank
U, dat Gij mij manes o n A N N E s hebt wedergegeven! " En
nu drukte hij hem nog eens met vreugdetrdnen aan zijn hart .
Maar 10 A N N E S vattede de hand van M A R A, trad met
baar voor den grijsaard, en zeide : , lie, lieve vader! deze is
„ M A R A, awe nicht, de dochter uwer zuster E L Z AEn beiden vielen voor hem neder, en baden onn
~, BET ."
zijnen zegen.
n hooge verrukking omarmde de grijsaard ook de ontroer.
d e dochter, legde in heilige opgetogenheid de handen op hasr
hoofd, en zegende beiden .
Eindelijk naderde ook
ANS, die op eenen affland, met
gevouwen handen, en van vreugd en verbazing buicen zicb .
zelven, toegezien had, en reikte hun trouwhartig de handen
toe. Maar O1 A N N E S omhelsde hem, en MAR
A drukte
hem erkencelijk de eerlijke hand .
O A N N E S verliet den krijgsftand, want zijn diensttijd
was reeds lang ten einde ; en nu beleefde de goede vader
R A R T 1 N , na zoo vele droefheid, nog groote vreugde . Zijn
nude geliefkoosde wensch is vervuld : O A N N E s en MAR A zijn een gelukkig paar ; en de kinderlach van zijnen eer.
len kleinzoon doer hem dikwijls twiifelen, of hij wel regc
handele, dat hij niet meer zoo harcelijk verlangt, bij zijne
lieve overledenen to zijn .
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N adat lange en bloedige oorlogen de

D.

Cyreniers en de Car-.
van beide kancen oneindig veel yolks en gelds gekosc hadden, dacha men om vrede to maken . Eene woestijn
fcheidde hunne provincien . De grenzen hunner landen wares
niet

thaginenfers
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niet wel bepaald . Men kwain overeen, dat geiijktijdig do uit
Cyrene do nit Carthago gezan en zouden vertrekken, en dat
de plaats, waar zij elkander zoude ontmoeten, de grensfcheiding zoude uitmaken . etzijdorva,fonbek
de omflandigheden, waren de Carthaginenfers oneindig meer
gevorderd op hunnen weg, dan die van Cyrene, die uaauwelijks zich een weinig van hun grondgebied verwiiderd hadden . Deze laatflen, vreezende dat zij door bun yolk van
nalatigheid zouden befchuldigd worden, hielden flaande, dat
die van Carthago to vroeg, en dus niet volgens affpraak, vertrokken waren. Eindelijk, na veel twist, flelden de Cyreniers, als punt van overeeukomst, voor, dat men 6f bun
zoude toeflaan naar welgevallen vuoruit to gaan, 6f dat
de Carthaginenfrs zich op de plaats, waar zij zich toen bevonden, ievend zouden laten begraven . De gezanten van
Carthago verkozen bet laatfle, uit liefdevoor hun vaderland,
welks grenzen zij wenschten uit to breiden . De Carthgis
nenfers rigtten, op de plaats hunner begraving, altaren, ter
gedachtenis van hunne trouw, op, en in Carthago zelve,
to hunner eere, gedenkzuilen .

ET LEVENSPA

.

Lieve menfchen, die mij hoorti
Allen draagt ge uw pakje voort,
Grijs van haar, of jong van dagen ;
Siere u 't vorstlijk hermelijn,
Lant een pij uw kleeding zijn,
Nimmer wordt ge er van ontflagen ;
Nimmer legt gij, v66r bet graf,
't Vrachtje van uw fchoudren af.
Doch er is een groot verfchil,
oe men 't pakje dragen wil .
Deze gnat met zware fchreden,
laagt en fleent den ganfchen weg ;
oe hij ook bet vachtje leg',
t Wil niet pasfen op zijn leden .
Och hij maakt , door veel misbaar,
't Levenspak nog eens zoo zwaar.
Broe .
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Broederlief, ftaak uw verdriet ;
Ween, ei ween zoo droevig niet ;
Wandel moedig door bet lever ;
Draag uw pakje met verftand :
omt bet niet van hooger hand?
s bet niet van God gegeven?
Daarom, torsch bet, we[ to vredu,
Naar de groote rustplaats been .
Doch een antler, dwaas van card,
Vlaakt zich zely' nog meer bezwaard :
Waor' hij niet genoeg beladen,
Woog de vracht hem nog to ligt,
Zie, hij zoekt een nieuw gewigt,
Om to torfchen op zijn paden,
En de man gaat neergedrukt,
Onder vreemden last gebukt .
Arme! zeg, hoe kan bet zijn?
Schept gij dan vermaak in pijn?
Vindt ge uw weelde dan in 't klagen?
Moei u met geen' vreemden last,
Die niet op uw fchoudren past ;
Mat tech elk zijn pakje dragen ;
Zoek de zorgen niet to vroeg :
's Levens ramp 1£omt tijds genoeg .
Manr nog verder loopt er een,
Wuft en los van zin, daar keen ;
Schoon de vracht hem fchijnt to knellen,
En bij 't onbedachtzaam gaan,
Op de hobbelige baan,
Rug en fchoudren pijnlijk zwellen,
Schoon hij voor een' afgrond float,
Och ! hij merkt bet veel to last .
Lieve broeder op den weg!
Ei, gebruik toch overleg ;
Schik bet vrachtle goed in orde ;
Plaits bet meer op uw gemak ;
Zorg tech eindlijk, dat bet pak
U niet ai to lastig worde,

FEer
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Eer de kracht u fchiec to kort,
En gij moedloos nederftort .
Zalig, die, met vaster tred,
Welgemoed zijn fchreden zet ;
Die zijn vrachtje weet to dragen,
Dat bet niet to droevig knelt ;
Die bet niet to weinig tell,
Maar zich toch onthoudt van klagen ;
Die bet eindlijk, bij den dood,
Neerlegt in zijus Vaders fchoot!
M.

V.

V.

oP
N . W. RAUWEN

OFF .

Vvie had de gaaf om arts en tevens mensch to wezen?
Wie deed in 't helder oog den blik eens redders lezen?
Wie bleef gevoelig vriend, daar, waar hij lijden zag?
Wie toonde, wat de knnst tot 's menfchen Neil vermag?
Wie was de man, wiens raad deeds zeegnend werd bevonden?
Wie kon bij 's menfchen kwaal ook's menfchen hart doorgronden?
Wie leeft op aller tong, door welverdienden lof? Geredden ! dankbren ! treurt, en f!amelt : R A U W E N o F F!
.
Februarij, 1818
B

ET GRAF VAN DEN

EERE N . W . RAUWEN OFF .

Want heeft om hem geen traan in 't minnend oog geblonken9

Wie, door zijn band gered, is niet in rouw verzonken,
En treurt niet bij bet graf van d'eedlen menfchenvriend,
Die aller lof nog meet dan tranen heeft verdiend?
Waar was geneeskunst, waar dit menschlijk alvermogen,
Toen ziekte ook hem befprong? Was dan de kracht vprvlogen
Der heilzame artfenij , een wapen in zijn hand ,
Waarmee hij 't ziektenheir zoo vaak heeft overmand?
Ach ! alles was vergeefs ! De dood kwam flit hem nader,
En trof hem onverwacht . Zoo treft eeu laf verrader
Den
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Den nooit verwonnen held, die voor 't getal niet beefs,
1Vktar na den ftrijd door 't ftaal eens lagen moorders fneeft .
Daar ligt nu de cedle man, wiens altijd heilzaam pogen
Zoo vaak den dood zijn prooi ontrukt heeft en outtogen!
Daar rust de menfchenvriend, ons hart to vroeg ontfcheurd,
Door iedereen bemind, door iedereen betreurd!
Zijne asch ruste ongefloord, zijn naam blljve altijd levee
En met gevoel van (mart op dankbre lippen zweven !
Extempore .

B . (*)

(*) Ook deze hulde aan de nagedachtenis van den ver .
clienftelijken R A U W E N 0 F F ineenden wij derzelve noch
onzen Lezeren to mogen onthouden .
Redact .
Aan den Redacteur der Yaderlandfche Letteroefeningen .
Mijn (leer!

V66r een' geruimen tijd door U met aanmerkingen en ver .

beteringen op een versje : dan de vaderlandfche Dichters, vereerd, wenschtet gij mijnen naam en woonplaats to weten .
Thans, door een' mijner vrienden tot het affchrijven cens
briefs aan UEd . verzocht, neem ik de gelegenheid waar, U nog
een ftukje ter plaatfinge (zoo gij het gefchikt oordeelt) aan to
et tlerven van een' mijuer jonge vrienden gaf aanbieden .
leidiug tot deszelfs vervaardiging, en misfchien is het gekozen gezigtpunt voor velen belangrijk . (*)
B

ET GRAF VAN BEN'

ONGEL NG .

'aarom toch, frisfche jeugd! ontplooit geen lachje uw wangen?
Qf breekt dees heilge grand aw' fchellen juichtoon if?
Gij zwijgt - ik boor een zucht uw guile taal vervangen,
Terwijl g nederziet en wijst me op 't fomber graf.
Daar
(*) Zie Paderl. Letteroef voor 1816 . Meng. bl . 555, Viet min belangrijk dunks ons de bekenamaking en aanmoediging ook van dit, tech altijd in zichzelve opmerkefijk, ta .
lent in den eenvondigen Boetenftancf, die echter sneer dan
eenige andere van de min befcbaafde klasfen, immers in ons
vaderland, der poezije gunflig fchijnt . Wij deelen dit flukje
Redact .
uagenoeg onveranderd mede .
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Daar rust hij , die weleer in onze vreugde deelde,
Die met ons juichte en zong, in 's eardrljks ruimen fchoot ;
Dien lentes fchoonheid trof, wanneer de zefir f1reelde,
En 'c veld is elke bloem du jonglings beeldtnis bond .
ati 't mooglijk zijn, miju God! heeft jeugd noch fchoonheid waarde?
Ontziet de dood geen roos , die op de wangen gloeic?
Ach peen! zijn wenk verkeerc de vreugde in rouw op aarde ;
De lelie knakt en flerft, wanneer de flormwind loeit .
Dsar beeft een firamme hand, een hoofd met zilvren aren,
Gevoelloos voor 't vermaak, dat gut deze aarde biedt Gij , hater onzer vrengd gij rekt zijn hooge jaren ,
Opdat hij kwijne en lijd' ; gij hoort zijn zuchten niec.
En hem doorboart uw pijl, die zoo veel hoop deed groeijen,
Geliik een golvend veld met veelbelovend graan .
Vlaar ach! waar blijft die hoop, wanneer orkauen loeijen,
En blikfemvuur en ijs de halmen nederflaan?
Zoo doet de fcherpe bijl den ranken popel ftteven,
Die, fchocn de wind hem huig', bet hoofd ten hemel heft :
Een worm doorboort den eik ; hij kwijnt, en dealt bet leven,
Terwiji ziju dorrend loof 't gevoefig haste treft .
Mijn God ! bier zou de mensch uw wijsheid fchier verdenken .
s dat die goedheid, die 't heelal zoo litide prijst? k bloos. Wie zou den gids geen vol vertrouwen fchenken,
Die over berg en dal den kortflen reisweg wijst?
Wij zien den grijzen man fours tachcig jaren levees,
Opdat hij aan den weg een hand ter leiding zij ,
Door lijdzaamheid in druk, vercrouwen bij zijn flreven ;
En met zijn' jongflen fnik blijft one zijn beelcftels Mj,
God wenkt den jongen mensch t dft fterven leert de zijnen,
Terwiji hij hooger heil na korten draft eattfchouwt .
Zoo moog de frisfche teig bij haar verplanting kwijnen ;
Weldra verheft zij 't hoofd, en words de room vita "t woud .
Gl,
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Gij iireefdet ons vooruit ; ge ontvloodt uw jonge vrinden,
Die bier in 't eenzaam tuir foms zuchten bij uw graf ;
Doch, mogen we eens elkaar in vreugde wedervinden,
Wij juichen em ter eer, die ons bet leven gaf .
Oosterbeek,
an . 18 18 .
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Door 't westlijk road verguld, b!inkt overal
De dauw op t plantgewas :
et groenend landfchap zweeft op 't rein kristal
Der fpiegelblanke plas.
oe flatig ruischt die bron! hoe bloeit die boom,
Dat loot, met goud omflraald!
oe tintelc de avondfler, die aan den zoom
Van 't purper wolkje praalt!
Bekoorlijk is bet groen, dat beemden took,
Der heuvlen bont tapijt,
De vliet, wiens rand door Flora werd beflrooid,
Die kalm daarhenen glijdt .
oe omvat elk wezen in 't heelal
Dezelfde liefdeband !
Den glimworm en der zonuen talloos tal
Schiep One vaderhand .
01

Almagtige l Gij wenkt, als op den boom
Een bloefemknopje ltwijnt!
Gij wenkt, als ginds in den azuren flroom
Een wereldbol verdwijnt!
et
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FEL X MER T S,
DEPARTEMENT

VAN

OOP ANDEL, ZEEVAART, LANDBOUW,
FABR

EN Err TRAF

EN.

let Departement
oophandel , euz.
heeft, in eene algemeene Vergadering van de Leden der Maatfchappij F E L S M E R T s, berigt
Dat op de Prijs(loil'e : „ Welke middelen zijn,
9, in betrekking tot de thans weder ontluikende
'19 Nederlandfche Zeevaart, bet meest gefchikt en .
73 doelmatig, om, in ons Vaderland, eenen Natio21 nalen Matrozenftand aan to kweeken en to be59 vorderen?" twee antwoorden waren ingekomen,
geteekend met de fpreuken :

N°. i . Simplex Yeti Sigillum . - B o E
N°. s. Bet Vaderland baven al .
A

R

n A v $.

( a )
Dat vervolgens, in eene gehoudene bijecnkomst,
ingevol a Art g2 en voig . der Bepalingen, de Be .
oordeetin:g-Bill etten zijn voorgelezen ; waaruit gebleken is, dat de Verhandeling N" . x, door de
groote meerderheid der beoordeelaren , is befcitouwd, als to zeer oppervlakkig gefchreven, en
geenzins voldoende aan de uitgefchrevene Prijsvra .
ge ; zoo als insgelijks de Verhandeling No. a, hoewcl veel goods en bruikbaars bevatteude, evenwel
de algemeene goedkeuzing niet geheel heeft mogen
wegdragen : waarom dan ook aan dezelve geen
eereprijs heeft kunnen worden toegewezen .
et Department voornoemd, ondanks dezeu
min guntdigen uitflag, echter willende voortgaan,
om , door eer en vergelding, alle Landgcnoo .
ten op to wekken tot alles, wat ter bevor dering
oophandel , Zeevaart ,
of verbeterinb van den
Landbouw, Fabrijken en Trafijken zoude kunnen
vertlrckken, heeft dan ook, wederom, befoten tot
;bet uitfchxijven der hierna volgende Prijsiloffe , cm
to beantwoorden v66r of op den laatflen Mci 1819 ;
onder uitloving als volgt :
„ s bet gebruik van Werktuigen , in fommige
;, Nederlaucifche Fabrijken en Trafijken inae„ voerd , met der daad, nadeelig to befchouwen
,, voor zoodanige individu's, welke, door der„ zelver handenarbeid , in genoemde Fabrijken
,3 en Trafijken, bevorens, een genoegz .;am mil-

„ del

C

3 )

del van beflaan konden vinden? -. Zoo ja :
wclke zijn dan de meest doelmatige middelen,

a) om de zoo even genoemde klasfe van hand .

• werkslieden werk to verfchafren ; ten einde
• h en, hierdoor , tevens algerneen nuttig voor
bet Vaderland to doen zijn ?"

(,, Even gelijk in Duitschland en Engeland, heeft
• men ook, in fommige onzer Vaderlandiche Fa .
„ brijken en Trafijken, bet gebruik van we1ktui„ gen ingevoerd ; ten eiude bier door de uitgaven
• der arbeidslooncn to befparen : dan , ten gevolge
• hiervan, is ook to gelijk ecn zeker aantal hand .
• werkslieden buiten de gelegenheid gefi :eld, om,
in genoemde Fabrijken en Trafijken , werk en be• ftaan to vinden . Dit cen antler gaf dan ook, bier
„ en elders , aanleiding tot voor- en tegenfpraak aan„ gaande de a.gemeene nuttigbeid van bet gebruik van
„ werktuigen, voor en in de plaats van handwerks„ lieden : en bet is, derhalve, belangrijk to on„ derzoekeu : of en in hoeverre de toepasfing der
„ Werktuigkunde cene wezenlijke fchade, voor deli
• handwerksman , kan opleveren ? Gelijk bet, te„ vens, niet minder gewigtig is, zich to bepalen
„ tot eene gepaste keuze van middelen, waardoor
„ bet aantal individu's, welke, als nu, door den
• Fabrijkeur en Trafijkant, kunnen ontbeerd wor„ den, (indien mogelijk) to algemeenen nutte , van
„ werk en hierdoor van een eerlijk middel vats
„ beflaan ban wordcn voorzien .")
A n

De

4 )
De Gouden Medaille, nevens getuigfchrift,
voor de bestgekeurde Verhandeling ; en de
Zilveren, nevens getuigfchrift, voor zooda .nig ftuk, hetwelk gehouden is, bet bestgekeurde zeer nabij to komen .
l et Departement voornoemd, al verder in overweging nemende, dat hoewel de twee hiervoren
genoemde Verhandelingen, ter beantwoording van
de Prijsvraag, betreTkelijk den Matrozenftand, niet
zijn bekroond geworden ; de verdienften der ingekomene Stukken, echter, een fprekend blijk hebben
opgeleverd, aangaaude bet gewigt der bedoelde
zaak ; lets, hetwelk vooral opmerking verdient,
daar, nog onlangs, in bet openbaar is gebleken,
van welk een groot aanbelang de aankweeking en
bevordering van den Matrozenftand befchouwd
wordt (*) . Zoo heeft bet Department meergenoemd be!loten , deze Prijsftoffe andermaal op to
geven , om dezelve to beantwoorden v( 1,dr of op den
laatften Mei 18x9 ; onder gelijke uitloving als bier
boven is vermeld . - De bedoelde vraag is van den
navolgenden inhoud :
„ Welke middelen zijn, in betrekking tot de
„ thans weder ontluikende 1Nederlandtche Zees , vaart, her meest gefchikt en doelmatig, om,

„ in
(') Zie Staats-Courant van den r$den Febr .
No, 42 3

igi8,

C s )
„ in ons Vaderland, eenen Nationalen Matrozen-

„ iland aan to kweeken en to bevorderen ?"
(„ Daar de Nederlandfche

oophandel in een zoo
„ naauw verband ftaat met de Nederlandfche Zee .
„ vaart, en daar bet, meer dan ooit, in den te .
• genwoordigen tijd, van belang is, om Neder• landfche oopvaardijfchepen door Nederlandfche
• Zeelieden to doen bevaren : daar de bevolking
„ van ons Vaderland zoo zeer is vergroot, en de
• Nederlandfche Zeevaart wederom ontluikt, ver„ langt men, bij de beantwoording dezer vraag,
• dat de middclen to aankweeking en bevordering
„ van eenen Nationalen Matrozenftand, in deze
,t geftcldheid van zaken , zoodanig worden aange .
„ geven, dat er gegronde hoop zij, om dezelve al
• ras to kunnen doen werken ; bijzonder met be„ trekking tot dat gedeelte der Nederlandfche
• Volksklasfe, welke eigenaardig gefchikt is, of
• zoude kunnen geacht worden gefchikt to ziju ,
„ om l\7atrozen of Zeelieden op to leveren ."
Voorts wordt, bij dezen , herinnerd , dat, order
uitloving als boven breeder is vermeld, bij Programma des jaars S 7, is uitgefchreven geworden, ter
beantwoording v66r of op den laatften Mel S S,
de volgende Prijsftofi'e
,, Aizoo de toefland van den Landbouw, in

,, de onderfcheidene gewesten van ons Vaderland,
„ zich
A 3

c

6 )

„ zich niet in eenen gelijken bloeijenden ftaat be .
„ bevindt, alhoewel de gellrcldlleid der gronden
„ en de kundigheden van den Landbouwer gelijk
,, ilaan.
Zoo is de vraag : welke zijn de
0 , voorname aanleidende oorzaken, (afgelcheiden
„ van de cultuur der landen zelve) die dozen alge .

,, meenen bloei tegenwerken ? en welke middelen
„ zouden or behooren to worden aangewend, ten
„ elude doze oorzaken weg to nemen , en do
„ plaatshebbende beletfelen, in dozen, to ver„ minderen of geheel nit den weg to ruimen?"

Een ieder, onverfchillig of hij al dan niet tot bet
getal der Leden van de Maatfchappij r E L X ni ER T i s behoore , die naar den prijs verkiest to dingen, zal zijne Verhandeling, in de ollandfche taal,
loor cene andere hand dan de zijne , duidelijk en
:&eesbaar afgefchreven, behooren in to zenden aau
eer . A . V A N L A N E R E N, Directcur van
den
oophandel, wonende op
bet Departement
den Pluweelen Burgwal,bij de Tloogftraat, N° . ;7,
alhier, en dat wel vrachtvrij, to weten : De antwoorden op dc, bereids in het vorig jaar, nitgefchrevene Prijsftoffe, en waaraan thans is herinnerd,
vddr of op ultimo Mei ccrstkomeude ; en de antwoor •
den op de vragen , thans voor de cerfle en liveede
reire opgegeven, vddr of op ultimo Mei t13r9 ; alzoo
er na deze tijdsbepaling geene frukken meer kunncn
aangenomen worden .

De

C7)
De Verhandelingen zullen niet met den naam
des opftellers , maar met eene zekere fpreuk behooren geteekend to worden, welke fpreuk, insgeiijks
door eene andere hand gefchreven . gefteld zal moeten ztjn op een bijgaand verzegeld briefje, in hetwelk de naam, de woonplaats en het beroep of
qualiteit van den Schrijver vermeld behooren to
ziju .
Voorts zij den Schrijveren berigt : dat bet De .
partement , omtrent alle bekroonde Verhaudelingen, aan zich voorbehoudt bet rent van eigendom ;
om met en van dezelve zoodanig gebruik to maken,
als hetzelve, in naam en van wege de Maatichappij,
zal oordeelen to behooren .
Laatftelijk wordt aan de Schrijvers der onbeonder de Zinfprcuken bier
kroonde Stukken ,
voren vermeld , bekend gemaakt : dat zij derzelver Verhandelingen , benevens bet ongeopende
naambriefje kunnen terug bekomen, op vertooning
van een billet., den eerfren voizin hunner Verhandeliug inhoudende, en gefchreven door dezelfde
hand, waarmede bet ingekomen Stuk is gefchreven .
Deze tern ;gave zal gefchieden door of van wege
den Veer Directeur V A tv 1, A N 1, E CL E N, ter plaatfe
icier voren gemeld, des Dingsdags, Woensdags of
Donderdags , des morgens voor tier ure .

St

Amfterdam,
Maart S S .

Op last van bet Departement
oophandel voornoemd .
A.

..

TEGELER .

lairecteur.
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j&EDEVOER NG, OVER DE VORM NG VAN DES MENSC

EN ZEDEL

Den

ARA TER .

(*)

eere Redacteur der Vader..

lardfche Letteroefeningen .

Mijn

D

eer!

e zonderlinge beoordeelingen, welke dezer Redevoeringe zijn to beurt gevallen, hebben to weeg gebragt, dat men bet lnij niet als ongefchikt hecft aangeraden, om dezelve in een of ander Tiidfchrift to
doen plaatfen . En het is tot zoodanig einde, dat ik de
vrijheid neme bij UEd . mij to ver~'oegen, opdat alzoo
die wonderlijke kunstregters, welke meenen, dat in
deze Redevoering de leer van bet Noodlot gepredikt
en het gezag der Openbaring ontkend words, dezelve
nog eons met aandacht nalezen . en dan kunnen overtuigd worden, dat zij iets hebben beoordeeld, hetgeen
zij niet hebben begrepen
k heb de cer mij met hoogachting to noemen,
Mijn Beer!

Rotterdam ,

den 23 Februarij, 1818 .

UEds . dw. Dienaar,
G.

. VAN

OOTEN,

li ij,

die de kennis van bet menfchclilk hart niet aan .
merkt als eene zaak van het grootfte aannelang, is voorzeker niet doordrongen met bet edel gevoel , dat alies ,
wat
(*) Uitgefproken in de Rotterdamfche Afdeeling
fChappij : TOT NUT VAN 'T ALGENFAN, door Mr .
100TEN .
11ZENGELW . ibis . N O . 6.

der Maato. j. V A 1
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wat de menschheid aangaat, den mensch zelven betreft, en als zijn geregtigd eigendom moet worden befchouwd .
Den mt'nscll to kennen , niet zoo als hij zich vertoont, maar zoo als hij waarachtig is ; - den mensch
to beoordcelen, niet naar zijne uitwendige daden en handelingen, Znaar naar de grondbeginfelen, uit welke die
daden en handelingen voortvloeijen ;-den mensch daar
als verheven en groot to befchouwen , waar verhevene
grootheid in echten luister praalt, en hem d if.fr zwak
en nietig to noemen , waar hij zijne voortreffelijke
waarde, zijnen Goddelijken aanleg en zijne grootfche
betlemming verloochent ; - den mensch d t.t r de kroon
der deugd en den lauwer der overwinning toe to wijzen ,
waar deugd met heldenmoed ftreed en overwon, en niet,
door verhlindenden fchijn misleid, die daden als edel en
groot to roemen, aan welke zuivere menfchenliefde,
dure zelfopoil'ering en grootmoedige ftrijd ontbreken ;
den mensch, eindeli;k, als mensch to kennen, als
mensch to beoordeelen, en als mensch to achten : dit
Mlles is eene zedelijke wetenfchap, welke met geene
andere zedelijke wetenfchap kan worden gelijk gefteld,
en ons eene rijke bron aanwijst , waaruit onvervalschte
deugd en duurzaam menfchengeluk kunnen voortvloei.
jen .
-let zegge veel , zich zelven to kennen, en , gelijk
de wijsgeeren -van Griekenland en Rome, de gouden les
en u zelven, zoo fchoon en verheven to achten, dat
zij als eene Goddelijke fpreuk, welke van den emel is
nedergedaald, behoort to worden aangemerkt ; het zegge veel, geene zorg noch moeijelijke pogingen to vreezen om zijn eigen hart to doorgronden, de geheime
drijfveren zijner daden Bade to flaan, geene misdaden
uit eigenliefde to verbloemen, maar aan deze zijne ei •
genliefde moedigen wederfland to bieden, en zegevierend uit den ftrijd terug to keeren , waar meerdere kracht
Breed ; het zegge veel, zich zelven niets to vergeven,
en zijne daden en handelingen, voor de onpartijdige
regt-

VAN DES D ENSC EN ZEDEL

ARA TER .

2 53

regtbank van bet geweten, als een geftreng regter to
beoordeelen : oneindig meer zegt bet, den mensch to
kennen, en zich op het regte flandpunt to plaatfen , van,,
waar dezelve moot worden befchouwd ; oneindig meer
zegt het, tot in de diepfte fchuilhoeken van bet menfchelijk hart door to dringen, zich uit den donkeren
doolhof to ontwarren, waar wij door de grootfte tegenftrijdigheden van zoo vele onderfcheidene karakters worden henen gevoerd , vast to houden aan hot neilig beginfel , dat eene menigte verkeerde daden flier zelden uit
onfchuldige beweegredenen voortfpruiten, en, met den
geest der liefde bezield, niet als een gefireng, maarals
een regtvaardig en toegevend regter, over de daden van
anderen uitfpraak to doen .
Voortreffelijk, derhalve, is de kennis van bet menfchelijk hart, en waardig om naar dezelve met brandende bcgeerte to ftreven ; verheven is zij in aren aard,
en gewigtig in hare gevolgen . Dan, niet effen is de
baan, welke tot deze kennis leidt, en deheerlijke .vruchten, welke zij ons aanbiedt, worden niet vcrkregLn,
dan na vele teleurftellingen ondcrvonden re hebben .
%Venfchen wij deze kennis to bezitten, dan behooren
wij to weten, hoe de mensch met betrelkking tot zijne
zedelijkheid moot worden befchouwd, en naar ww, .~k Pen
begin fel. der menfchen daden moeten worden beoordeeld ;
dan behooren wij to weten, hoe bet zedelii'a karakter
van den mensch wordt gevormd : en hot is over doze
vorrning van rtes menfchen zedelijk karakter, dat ik

tans wilde fpreken . Belangrijk onderwerp, onzer aandacht dubbel waardig .
Wanneer wij onze omen vestigen op alles, wat zich
op hot uitgebreid tooneel der wereld in duizendvormige
gedaanten vertoont , dan gevoelen wij ons gedrongen
om to erkennen, dat de verfcheidenheid, welke in al
bet gefchapene ten duidelijkfle zigtbaar is, tot de bewonderenswaardigfte orde der dingen behoort .
etzij wij bet talrijk f}errenheer, hetwelk aan den
hemel flonkert, bewonderen , hetzij wij de uitgeflrekte
S Q
oe-
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oevers van den oceaan, de onmetelijke zandwoestijnen
en ondoordringbare bosfchen ons vertegenwoordigen,
overal is die verfcheidenheid in de heerliikfte verwen
afgemaald en in de krachtigfte trekken afgebeeld . Er is
geene iter aan den hemel, welke aan eene andere fter
geheel gelijkvormig is ; er beaaat geene zandkorrel,
welke aan eene andere zandkorrel - geen boomblad,
hetwelk aan een ander blad in alle deelen gelijkt . En
bet is deze verfcheidenheid, welke ook bij den mensch
aanwezig is, zoo wel in zijne natuurlijke als in zijne
zedelijke gefteldheid . eder mensch toch kenfchetst zich
door hem alleen eigene trekken, door hem alleen eigene hoedanigheden, en eene volkomene gelijkheid
wordt ook hier to vergeefs gezocht .
Terwijl de een, wat deszelfs zedeliikheid aangaat,
bet zedelijk beginfel, hetwelk in hem ten troon verheven is, als heilig aarmerkt , daaraan , zoo veel in zijn
vermogen is, gehoorzaamt, de voorfchriften van deugd
en pligt opvolgt , en daartnede zijn eigen geluk en de
orde en het welzijn der maatfchappij verbonden rekent,
tracht integendeel de ander alle zedelijk gevbel to vernietigen, fchijnt de infpraak des gewetens en de item der
deugd to verachten , waant den weg des geluks langs eene
geheel andere baan to bereiken , en verbreekt de banden ,
die hem aan maatfchappelijke rust en orde verbinden .
Terwijl de een, met betrekking tot zijne verllandelijke hoedanigheden, zich op eene wetenfchap toelegt,
voor welke hij met vuur en leven bezield is, en waaidoor hij , op den weg van openbaren en fchitterenden
roem geleid, bet toppunt van zijne begeerte en bet doel
en loon van zijnen aangewenden ijver bereikt en verkrijgt, wijdt de ander integendeel zijne verftandelijke
vermogens aan eene geheel andere wetenfchap ; en,
offchoon dan ook hetzelfde doel beoogende , is hem de
roem der geleerdheid roemrijker , dan de roem van den
krijg ; - of, terwijl de een , door den weldadigen invloed
des verfcands, bet zedelijk beginfel meer krachtdadig,
eu meer den mensch en zijus waardig, doet werkzaam
zijn,
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zijn, nntbre :kt bij dvn anderen die invloed bijna geheel, en vcroorzaakt daar .loor, dat dit zedelij : beginfel, met betrekking tot deszel ;s werkzaamheid, flechts
zeer weinige vruchten voortbrengt .
Terwijl de een, de natuurliike neigingen of temperamentshoedanigheden in aanm~rking genomen zijnde , hetzij bij de gewigtigfte en meest beflisfende ftaatsberoeringen, hetzij bij de treffendlte en belangrijkfte gebeurtenisfen des bijzonderen ]evens, of eene overdrevene_
onverfchilligheid, of eene ftille tevredenheid en kalme
rust betoont, welke door geene kracht kunnen wordent
vernietigd, of ook wet eene bekommerende zorg en pijnigenden angst verraadt, en de toekomst met vrees to
gemoet treedt, ontbrandt integendeel bij den anderen eene vurige begeerte, orn ook eene rol op bet flaatstooneel uit to voeren, de ftaatshulk mede to helpen be .
houden, de wapenen voor Vorst en vaderland aan to
gorden, en to flerven of to overwinnen, - wordt integendeel bij den anderen bet heilig voornemen geboren, om den tegenfpoed met onwrikbare ftandvastigheid
to verduren, en niet uit bet ftrijd .perk to treden, zoo
lang bet laatfte wapen van verdediging hem overblijft .
et zijn gevolgelijk deze zedelijke, deze verflandelijke
en deze natuurliike hoedan ;gheden, welke to zamen genomen datgeen daarflellen, hetwelk men in den mensch
bet karakter noemt ; alle welke hoedanigheden met elk .
ander in een zeer naauw verband ftaan, en op elkander
den grootften invloed uitoefenen, zoo zelfs, dat een
regt zedelijk beginfel zonder de leiding des verftands
en de werking der natuurlijke neigingen onbeftaanbaar
is ; en bet is naar mate de eene hoedanigheid krachtiger boven de andere werkt, dat de verfchillende wij
zigingen of wel de verfcheidenheid der karakters bet
aanzijn ontvangen .
%Vat nu bet zedelijk gevoel betreft, zoo is bet eene
onwederfprekelijke waarheid, dat bij elken mensch een
onveranderlijk beginfel van deugd en regtvaardigheid gevonden words, naar hetwelk hij zijne eigene daden en
S 3
die
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die van anderen beoordeelt .
iermede willen wij fief
betoogen, dat dit beginfel als eerie natuurlijke neiging
behoort to worden aangemerkt , en dat hetzelve, niet
in verband met de rede en de ondervinding gebragt
zijnde, nogtans werkzaatn wezen en het eigendom van
den mensch zijn zoude, al ware hii geheel aan zich zelven overgelaten en uit het maatfchappelijk leven verbannen . lntegendeel, deugd en regtvaardigheid, goed
en kwaad zijn ijdele klanken, zoo lang wij door de rede
niet geleerd hebben , wat deugd en regtvaardigheid zij ,
en waarin goed en kwaad befla ; maar, bij de ontwikkeling onzer verf}andelijke vermogens daarvan kennis
verkregen hebbende, temt ons eigen gevoel daarmede
volkomen in . Wij houden deugd onveranderlijk voor
deugd, en regtvaardigheid onveran ;lerlijk voor regtvaardigheid ; en er is geene magt in de wereld, welke
ons dit gevoel zoude kunrien ontrooven, geene welfprekendheid zoo groot en overredend, welke ons zoude kunnen overtuigen , dat doze onze kennis op valfche gronden rust , en dat dit ons gevoel een verblindend
licht der verbeelding zijn zoude . - n zoo verre dan
is dit beginfel bij alle volken van den aardbodem en
bij elken mensch in bet bijzonder aanwezig, dat hetzelve, met de ontwikkeling der rede kracht verkrijgen .
de, door alien als heilig befchouwd wordt : want waar
werd ooit de terveling geboren , die de deugd als misdadig, die de regtvaardigheid en de goede trouw als
fchande aanmerkte ? Eerie edele en grootuioedige daad
werd nooit met verachting beloond, ; en hij , die zijn
]even voor deugd en eer opofferde, was groot in het
oog van alle volken . Men aanbidt eenen R E G U L U S ;
men fchandvlekt eenen C A L 1 G U L A .
et karakter van den mensch vertoont zich dus :n
een nicer helder of duisterder daglicht, naar mate zijne
daden en handelingen overeenkomen met dat zedelijl, gevoel, en, door de rede geleid, ondergefchikt zijn aan
ziine natuurlijke neigingen of temperamentshoedanigheden .
et karakter kan derhalve genoemd worden die
ge-
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gefteldheid der ziele, door welke wij geneigd zijn otn
doorgaans daden to bedrijven van zoodanigcn acrd, als
welke geheel ftrijdig zijn met de daden van eenen tegenovergeftelden aard .
ij dus , die zich aan de voorfchriften van deugd, pligt en regtvaardigheid vasthoudt, en
meer deugdzame en edele daden uitoefent, dan hij kwade en onedele daden bedrijft, heeft een goed, een lofwaardig, een deugdzaam karakter ; terwijl hij, die in
alle opzigten den daar tegenover geilelden weg bewandelt, een misdadig en lchandelijk karakter kan gezegd
worden to bezitten .
Maar vanwaar dat onderfcheid ttisfchen menfchen,
met denzelfden aanleg begaafd ? Vanwaar bier de deugd
ten troon verheven, terwijl men ginds voor verachtelijke ondeugd nederknielt ? Vanwaar bier bet beeld der
Godheid, terwijl ginds bet beeld van den Engel des verderfs rondwaart? s bet de natuur, is bet de opvoe .
ding, zijn hct de omftandigheden des levens, welke dit
onderfcheid daarll:ellen? a, deze zijn bet alien ; bet is
door dezen , dat des menfchen zedelijk karakter wordt
gevormd . Bcfchouwen wij derzelver invloed meer van
nabij .
. Bij onze intrede in deze wereld, is met ons to
gelijk bet beginfel van eene natuurlijke geaardheid geboren ; en, offchoon deze ingefchapene neiging niet
terftond zigtbaar zij , wordt er flechts weinig tijds vereischt, om dezelve met kracht to voorfchiin to zien komen . Naauwelijks heeft bet kind eenige indrukken van
de voorwerpen, die hetzelve omringen, ontvangen, of
hetzelve verraadt reeds de driften, welke in eenen
meer gevorderden eeftijd door hetzelve zullen moeten
worden beftreden, door welke hetzelve zal ontwaren,
dat zwakheid der menfchen eigendom is, en dat aan den
ftorm dier driften de rede vaak eenen nietigen tegen1}and biedt .
et kind, in bet vroegfte tijdperk des ]evens ongehoorzaam aan bet ouderlijk bevel, begeerende alles , wat
fchadelijk en nadeelig is , eifchende dat alles naar zijnen
S 4
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cigen' wil gei'chiede, vertoont reeds in bet verfchiet
den man, overtredende de voorfchriften van deugd en
pligt en de bevelen der Godheid ; den man , met drift
najagende, wat drift kan bevredigen, en Diet zelden
bet zedelijk beginfel verkrachtende, aan hetwelk zijne
natuurlijke neigingen moesten onderworpen zijn .
Nlaar wat is dan die natuurlijke neiging, wat dat natuuriijk beginfel van den mensch ? Levert hetzelve een
onwederfprekeujk bewijs op, dat des menfchen natuur
oorfpronkelijk flecht en oorfpronkelijk geneigd tot bet
kwade is ; dat bet beginfel van den mensch - van
den mensch , door eenen heiligen , vulmaakten en liefderijken Schepper voortgebragt -- van der jeugd of aan
verkeerd is, en dat de zaden der ondeugd reeds door
de natuur in den jeugdi ;gen boezem ziin gcflrooid? Dit to beweren , zoude tegen ons gevoel l1rijden . Er
bettaat immers geene zectelijkheid, geesc deugd, zonder
kennis en zedelijk gevoel . Er bettaat goed noch kwaad,
ten zij men bewustheid hebbe van bet onderfcheid, hetwelk er tusfchen beide aanwezig is . - Deze kennis
en dit zedelijk gevoel zijn onmogelijk in bet kind, bij
hetwelk rede en oordeel niet ontwikkeld zijn en geese
de mintte kracht kunnen uitoefenen ; zoodat, met betrekking tot zoodanig kind, deugd en ondeugd hoegenaamd geene beteekenis hebben . -- et komt er derbalve op aan , om to weten , of de mensch , met de rede begaafd, door kennis voorgelicht , en door zedelijk
gevoel bezield, eene natuurlijke neiging en eene ingefchapen drift bezitte, om zich onmenschlievend en onregtvaardig, om zich boos en flecht to gedragen .
Om dit to beflisfen , beroep ik mij op de uitfpraak van
11w eigen hart . Wat bekoort u meer, de tooneelen van
haat en tweedragt, of die van liefde en eensgezindheid?
Zijn bet de bedrijven der deugd, welke gij toejuicht ;
of zijn bet de misdaden, welke a een zalig genoegen
verfc'naffen? Verkracht gij de tem der natuur, als-gij
geluk en vreugde door cen edel karakter rondom u veripteidt ; of gevoeit gij cenen edclen trots, wanneer gij
mis-
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misdrijf op misdrijf begaat ? Neen , voorzeker niet !
„ Liefhebben is voor den mensch gemakl :elijker dan ha„ ten , en de deugd is voor hem , wat bet ]even is voor
„ de natuur ." En indien menfchelijke boosheid den
mensch natuurlijk eigen ware, dan zoude menfchelijke
deugd eerie verkrachting van die natuur daarflellen .
Maar, zegt men welligt, is die ongehoorzaamheid,
is dat natuurlijk beginfel om to willen, dat apes near
eigen wil gefchiede, en die natuurlijke begeerte om de
driften op to volgen, welk apes wij toch in ]let kind
opmerken, offchoon bet dan ook met betrekking tot bet
kind geen zedclijk kwaad of ongehoorzaamheid zij, dan
eene nietsbeteekenende zaak ? Zegt dit alles niets, en
behoort dit tijdperk des levens met de natuurlijke driften niet tot bet tijdperk warin, en tot de middelen
waardoor het karakter der menfchen wordt gevormd?-Dit to willen ontkennen, zoude de grootfte ongerijmdheid verraden . Want integendcel, indien de natuurlijke driften net werden tegcngegaan , indien er geen zedelijk beginfel aanwezig ware, aan hetwelk dezelve
anoesten onderworpen worden , dan zouden die natuurlijko driften inderdaad verderfelijk voor den mensch wezen ; dan zoude een verfchrikkeliike nacht den aardbodem bedekken , en cie geest der vernieling en des doods
in de duisternisfe ronddolen . Doch nu dit zedelijk beginfel al fpoedig met kraclit in den mensch in meerdere
of mindere mate werkzaam is , nu zijn die natuurlijke
driften zelfs middelen ter opwekking en ontwikkeling
zijner zedelijke en verflandelijke vermogens, en voeren
hens op de baan, op welke hij naar menfchelijke waarde en grootheid moet flreven . Waarin toch zoude de
verhevenheid der deugd beflaan , indien de mensch, reeds
van cie eerfte oogenblikken des ]evens , door eene onwederilaanbare aandrift der natuur, als 't ware, werd genoodzaakt, om , zonder werking des zedelijken gevoels,
dat alles to doen en op to volgen, hetwelk, bij de onttvikkeling des verflands en van bet zedelijk gevoel, als
goed en pligtmatig behoort to worden aaugemerkt?
S 5
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Waarin zoude menfchelijke waarde beftaan, indien niet
de natuurlAe neiging tot opvolging van de ingefcliapene dri ten en van {len eigen wil met kracht gebood, en
den mensch recr?s eigen ware, voordat hij bewustheid
lieeft van het miderfc ieid tusfchen goed en kwaad? Deze waard_ zuude voorzeker niet met echten glans zija
omgeven ! De uri['ten, door de natuur daargefteld, en
de begeerte naar de toomelooze,opvolging dier driften,
moeten beftreden worden door de kracht der rede, en
door den heiligen invloed van bet zedelijk beginfel, betwelk to gelijk met bet licht der rede in onzen boezeln
ontbrandt . De driften zijn de vijanden der rede en van
bet zedelijk gevoel ; deze laatfl:en moeten dus in het
ftrijdperk treden, rm de magt der eerflen to overwinnen . Rede en zedelijk gevoel zijn bet tegenwigt voor
de driften en neigingen, welke wij van de natuur hebben ontvangen ; en wanneer de eerfl :en op de laatften
zegevieren , dan zijn wij groot door eigene waarde .
Overwinning zonder ftrijd is immers ijdele praal !
Groot is no-tans bet onderfcheid, hetwelk er aanwezig is in de driften en neigingen, ons door de natuur
ten erfdeel gegeven, en gewigtig, ja beflisfend de invloed, welken zij op de zedelijke vorming van des menfchen karakter uitoefenen . Bij den eenen zijn zij fl:erk ;
bij den anderen bezitten zij flechts weinige kracht . Bij
den eenen zijn zij moeijelijk, bij den anderen gemakkelijk to beftrijden . Vuur en leven bezielt den eenen ;
kalmte en fombere bedaardheid treft men bij den anderen aan . Voor hem, derhalve, die eene zachte gemoedsgetteldheid, welke niet door den hevigen fl:orm
der driften wordt beroerd, van de natuur heeft ontvangen, is bet eene weinig beteekenende zaak, om bet zodelijk beginfel to doen gebieden over zijne neigingen ;
maar voor hem, die onftuimige en woeste hartstogten
ten eigendom kreeg, is bet eene moeijelijke, ja wij
fchromen niet to zeggen, eene dikwijls bijna onmogelijke zaak, om paal en perk to ftellen aan den bruifenden
ftroom der drifter, aan welke rede en geweten, met
w el-
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welke krachtige wapenen dan ook omgord, zoo dikwijls
eenen onvoldoenden tegenf'and bieden .
De verfchillende tempera mentshoedanigheden hiernader to befchouwen, het onderfcheid van dezelve gade
to flaan, en de noodzakelijkheid en nuttigheid van derzelver verfcheidenheid aan to toonen, zoude een zeer
gepast gedeelte dezer Redevoering kunnen uitmaken ;
dan, wit zouden to veel van uwe aandacht vergen . Alleen merken wij aan, dat de natuurlijke hoedanigheden
bij den mensch nooit geheel veranderen , maar, wat de
hoofdtrekken aangaat, onveranderiiik dezelfde blijven .
Zij kunnen wet zeer vele en aanmerkelijke wijzigingen
ondergaan ; maar de natuurlijk aangeboren aard wordt
nooit geheel vernietigd .--„Trotfche hoogmoed," zegt
zeker Schrijver, „ kan nederige hoogmoed worden ;
„ inaar niettemin blijft bet karakter hoogmoedig ."
L Gaan wij thans over tot een kort betoog, dat bet
in den aard der zake ligt , dat ook de opvoeding invloed
heeft op de vorming van des menfchen zedelijk karakter .
Voordat bet kind zich zelven kan overtuigen en gevoelen, dat de opvolging der natuurlijke neigingen ftrijdig is met de zedelijke waarde van den mensch, en dat
rede en zedelijk gevoel dezelve moeten beteugelen, is
bet der opvoedinge toevertrouwd, over die driften to
waken . et jeugdig gemoed, zoo ligt voor alle indrukken vatbaar, neemt al fpoedig bet voorbeeld als bet
rigtfnoer der daden en handelingen aan .
et natuttrlijk
driftig en vurig karakter, door zachtnioedigheid en
wijsheid geleid, kan in bet algemeen niet dan ten goede
veranderen ; terwijl toegevendheid omtrent driftige begeerten en neigingen niet dan fchadelijke gevolgen kan to
weeg brengen . Door eene goede opvoeding kan dug iemand deugdzaam , en door eene flechte opvoeding iemand misdadig worden . Wanneer wij van de eerfte dagen onzer kindschheid of omringd zijn door tooneelen
van huisfelijke vreugde en ftille genoegens ; wanneer
zij, die onze verftandelijke co zedelijke ontwikkeling
moe-
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nioeten bevorderen en befturen, met den geest der l ief.
d e en der ecnsgezindheid bezield, oils liefde en eensge .
zindheid in het jeugdig hart inboezetnen, .- hoe vele
waari'chi ;nlij,.heid is er dan niet, dat deze tooneelen op
ons eenen v eldadigen invloed zullen hebben , en dat
ook ons de geest der welwillendheid, der toegevend •
beid en zacoti}eid des gemoeds gedurende geheel ons
leven zal bijblijvela
Duch, wanneer wij, van de eer(te oogenblikken on.
zes bcftaans, tusi'chen hen, die ons zullen opvoeden,
niet dan twist cn haat zien heerfchen ; wanneer ver .
deeldheid en wanorde, losbandigheid en boosheid als 't
ware om de overwinning ftrijden,en wij geheel aan ons
zelven worden overgelaten, hoe betreurenswaardig is
dan ons lot niet ; hoe ligt worden wij dan niet tot aan
den peel des verderfs gevoerd ; hoe ligt wordt dan niet
Let jeugdig hart gevoelloos voor alles, wat waarlijk
edel en fchoon is, daar verftandelijke en zedelijke vermogens worden ondermijnd en van alle veerkraeht beroofd ! a, eene goede opvoeding leidt dengenen tot
den eeretrap der deugd, die door eene flechte opvoe .
ding misfchien in den afgrond der misdaad zoude zijn
nedergeftort .
oe belangrijk en gewigtig is derhalve
de opvoeding voor de vorming van des menfchen ze .
delijk karakter
et is er echter verre van daan, dat eene goede opvoeding een zekere waarborg zoude zijn voor de beoefening der deugd , en dat eene verkeerde opvoeding niet
dan de misdaad zoude kunnen doen geboren worden .
Neen, zoo vele kracht is der opvoedinge niet gegeven .
Behalve dat de natuurlijke neigingen zoo verfchillende
zijn, dat dezelfde voorheelden niet altijd dezelfde indrukken en denzelfden invloed voortbrengen, zoo kunnen er vele onvoorziene en naar fchiin nietsbeteekenende
voorvallen plaats hebben, welke op hens al bet goede
zaad, hetwelk door de opvoeding is geftrooid, verflikken .
let menfchelijk hart is to teeder, dan dat hetzelve niet dikwijls gevoelig gekwetst worde , en to wonder
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derbaar gevormd, dan dat men deszelfs gefteldheid in
alle deelen zoude kunnen doorgronden .
oe verbazend
is niet bet verfchil, hetwelk eene en dezelfde opvoeding
to weeg brengt !
oe onderfcheiden zijn de karakters van
zonen, welke, als broeders, naar dezelfde regelen van
opvoeding worden beftuurd ! Reeds in de eerfte kindschheid des menschdoms zien wij den wraakgierigen broeder den broeder vermoorden, die zich door zachte toegevendheid onderfcheidde . - En wie onzer is er, die
zich niet een aantal voorbeelden kan voor den guest
brengen, dat zij, die eene verkeerde opvoeding genoten, de beoefening van deugd en pligt waardeerden,
en dat zij,die door eene verftandige en uitmuntendeopu
voeding werden gevormd, aven der ondeugd werden?
De opvoeding kan niet altgd over de natuurlijke neigingen heerfchen, noch is met genoegzaam gezag bekleed, om, zelfs in de jaren des onderfcheids, bet zedelijk beginfel met kracht to doen werlizaam zijn , en
alle die vruchten voort to brengen, welke men meende
to zullen inoogfien . -- Als de banden verbroken zijn,
die ons aan buisfelijke orde en wetten verbinden ; als de
mensch als beer en meester op hut tooneel der wereld
to voorfchijn treedt ; als hij geheel vrij en zonder dwang
kan handelen, dan eerst is bet tijdftip daar, in hetwelk hij zal toonen, of bet zedelijk beginfel hem heilig
zij, en of hij zijne driften en neigingen aan dat zedelijk
beginfel zal trachten to onderwerpen ; en wanneer de
mensch dan ziin zedelijk gevoel raadpleegt, wanneer
dan de item van bet geweten in zijnen boezem fpreekt,
hoe vurig is dan niet bij hem bet verlangen om deugdzaam to wezen ; hoe gevoelt hij dan niet, dat de waarde van mensch to zijn alleen in deugd beflaat ! Met bet
heilig voornemen bezield, om aan zijne grootfche behemming to beantwoorden, words hij met angftige vreeze vervuld op bet denkbeeld, dat hij zich aan de misdaad zoude kunnen fchuldig maken ; en in den eerfen
flap tot bet kwade ziet hij eenen afgrond van verderf
en onheil .
n
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n deze oogenblikken zwijgt de item der driften ; dc
beelden en indrukken,door de opvoeding, hoe verkeerd
dezelve dan ook moge geweest zijn, in hem aanwezig,
verdwijnen voor zijnen geest ; eene item, krachtiger dan
de tem der driften en die van bet verderfelijkvoorbeeld,
de tem namelijk van bet zedelijk gevoel , hetwelk in
hem woont, roept hem met plegrigen ernst toe : Bemin
de deugd ; zit is overeenkom{tig uwe natuur : vlied de
misdaad ; want bet zal u zwaar vallen, de deugd to
verloochenen . En bet zijn deze plegtige oogenblikken,
welke eenmaal voor elken fterveling verfchiinen : want
niemand kostte bet weinig, den eeriien {lap tot de misdaad to doen ; en niemand is er, of 11ij ondervond de
knagende wroeging, welke eene eerfte misdaad to weeg
brengt .
. Dan, hoe handelt nu de mensch, met zoodanig
voornemen bezield? Wordt zijn karakter nu verder
naar die deugd, welke hem zoo fchoon en navolgenswaardig voorkomt, gevormd? o Neen! De mensch, in
zijn hart overtuigd, dat de deugd edel eh zijns waardig
is, geeft zijne goedkeuring aan bet goede, en -- volgt
nogtans bet kwade . Wat is hiervan de oorzaak ?
et
zijn de onmftandigheden des levens . -- Eenen onbegrijpelijken invloed mogen de natuurliike driften, naar mate zij heviger werken , op de vorming des karakters nitoefenen ; van eenen flerken indruk mogen de voorbeelden en leidingen zijn , ous in en door de opvoeding
gegeven ; veel gewigtiger, veel onbegriipelijker, en
veel beflisfender voor de vorming van bet karakter, zijn
de omflandigheden, welke den mensch op bet pad des
levens vergezellen . Wie onzer, wie der flervelingen
is er, die niet door den firoom der om{tandigheden wordt
medegevoerd, en ondervindt, dat om{tandigheden vaak
de beweegredenen der daden ziin? -- Ontrolt de gefchiedboeken der wereld ; dringt door tot in de diepfte
fchuilhoeken van bet menfchelijk hart ; rukt weg den
fluijer, die de gebeimtte drijfveren der daden bedekt,
en ziet, wat de omftandigheden op bet hart der metlfchen
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fehen hebben t itgewerkt ! Vraagt aan den misdadiger,
voor wien ook de eerfe flap tot bet kwade moeijelijk
en langzaam was , hoe hij z66 verre van den regten weg
t onde afdwalen, door welken geest vervoerd hij misdaad op misdaad bedreef, en zich al verder en verder
voelde voortgefleept naar den rand des verderfs, tot
dat hij eindelijk , in den afgrond des misdrijfs ter neder
geftort, ontwaakte, verfchrikt, zich door misdaden to
zien gebrandmerkt , met een hart , voor de deugd geboren . Vraagt dit aan den misdadiger ; en hij zal u antwoorden, dat verkeering, voorbeeld, verleiding, en
zoo dikwijls van hem niet afhangende omftandigheden,
de voornaamfe drijfveren van bet misdrijf waren .
Wij bekennen bet, dat een leven zonder omilandigheden niets anders dan eene herfenfchim wezen kan ;
maar wij gevoelen toch ook, aan den anderen kant , dat
eene opeenftapeling van dezelve vaak over deugd en ondeugd beflist . Niet hij is door eigene waarde groot en
verdient den prijs der deugd, die, met zachtmoedige
neigingen door de natwir bedeeld, door den weldadigen
invloed eener verflandige en deugdzame opvocding bezield, door geene krachtige verleiding omringd, voorgegaan door voorbeclden der deugd, geenen wederfand
behoeft to bieden aan driften , welke hem tot bet bedrijven van daden der zedeloosheid zouden kunnen vervoeren . Wat deugd is bet voor den genen, die in over .
vloed en rijkdom leeft , dat hij niet roove hetgeen eenes
anderen is? -- En zullen wij hem misdadig noemen,
zullen wij hem als een fchandvlek des menschdoms verachten en vertreden, die, door den woesten form der
driften voortgeftuwd, door folterend gebrek gemarteld,
en niet kunnende voldoen aan de angfige bede om de
nooddruft des levens, in tranen der fmarte en in vertwijfelende wanhoop, door eene beminde gade en teedergeliefde kinderen uitgefort, de moordende hand Nat
aan bet leven van zijnen natuurgenoot, en alzoo zeif
den fchandelijken dood moet fterven, -- hem, die, in
andere omftandigheden geplaatst, welligt den dood der
lie 1-
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lelden zoude z.iin to gemoet getreden?'-- Neen,voor
zeker! de regtvaard~ge Regter in den
emel ziet gewisfelijk op den zoodanigen met medeliiden neder .
Rampfpoed op rampfpoed, teleurftelling op teleurftelling, vernedering op vernedering vernietigen vaak
bet edel karakter van den mensch,die in voorfpoed dat
edel karakter zoude hebben gehandhaafd .
r Gisteren verachtte ik uw goud, en heden veracht
„ ik uw montter," was de tail van cenen Romein,
toen men deszelfs deugd door goud en door vreeze wilde doen wankelen ; - welfgt ware hij bezweken, inthen men hem met andere wapenen had aangevallen .
Rang en Band in de maatfchappij, of bet eenzaam en
afgezonderd levee ; huisfelijke genoegens, of huisf'elijke ratnpzaligheid ; de bloemen, welke liefde en vriendfchap ftrooijen, of de doornen, welke door haat, afgunst en nijd bet aanzijn ontvangen ; ja zelfs de befchouwing van de liefelijke zon aan den helderen hemel,
of van de prachtige fterrebaan in den door hcilige tlilte omgeven nacht ; bet vrolijk gelaat der naturr, of de
woede van den vernielenden orkaan ; de zacht vloeijende ftroom der kalme beck, of de majesteit der verbolgene zee, - zi n allen krachtige roeriels van onze daden en handelingen, en van eenen gewigtigen invloed
op de {lemming onzes gemoeds, en gevolgelijk op de
vorming van ons zedelijk karakter .
Wat den eenen treft, is voor den anderen eene onverfchillige zaak ; wat den eenen verteedert, verhardt
den anderen ; wat den eenen tot de deugd geleidt,voert
den anderen tot de misdaad . Den eenen vale bet ligt ,
den weg der ondeugd niet to betreden ; terwijl de ander met mannenmoed moet ftrijden, om bet boiwerk
der deugd voor den aanval en de overwinning der driften en der verleiding to behoeden .
et is moeijelijker voor den man, bet is gemakkelijker voor de van nature zachtmoedi g.e vrouw, om deugdzaam to zijn . „ De vrouw," dus is de taal van eenen
geachten Schrijver onzer eeuvy, „ de vrouw leeft in
,, den
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den ftillen tempel, in de woning des vredes, der
„ deugd ; want deze zijn hare huizen . De man is daar
„ buiten , in den woesten form des hartstogts , der
„ eergierigheid, des roems, der verzoekingen,der mis .
oe zal hij zijn hart rein bewaren, zoo als
„ daad .
de
Vestale,
die nimmer over den drempel treedt van
„
„ den tempel barer reine Godheid?"
Eerie heldendaad, uitgevoerd onder bet oog van den
Veldheer, wordt met bet kruis der eere en met de
filer des roems bekroond ; terwijl dezelfde of nog roem •
rijkere daad, in andere of minder gelukkige en gunitige
omflandigheden verrigt, Diet zelden door niemand opgeuierkt of op prijs gefteld, der vergetenis words ter
prooije gegeven . Een hart vol van vurige menfchenliefde, vol van edele en heilige beginfelen, omgordt
zich vaak met bet ijzeren harnas der koele onver('chilllg .
heid, omdat hetzelve niets dan koude gevoelloosheid en
verachtelijk eigenbelang aantrof.
a, wij herhalen bet ,
de oniftandigheden zijn van eenen onbrgrijpelijken invloed op de vorming van des menfchen karakter ; en bet
is omnoge)iik, dat de menfchelijke ziel geheel onafban .
kelijk blijve van de verzoe' ingen, van de beproevingeti
en wislelvalligheden des dagelijkfchen levens, en altijd
in dczclve met cen kahn en bedaard gemoed beruste ;
bct is onmogelijk, dat de mensch zich geheelenal verhefie boven de omllandigheden der wereld, want alsdan
bad hij hct toppunt der volmaaktheid bereikt, -- en
volmaaktheid is der menfchen eigendom Diet!
Ziet daar dan de voornaamfte oorzaken gefehetst, welke de gewigtigfte gevolgen op de vorming van des
menfchen karakter to weeg brengen ; dezelve beftondeti
in de natuurlijke neigingert of driften, opyoeding, en
om/landigheden . Naar mate deze bet zedelijk begin{el
van den mensch verzwakken, naar die prate worden de
zuilen, op welke menfchelijke deugd rust, ondermijnd .
Dan, gelukkig voor den mensch, dat hij door ftandvastigen en ernftigen wil oneindig veel kan toebrengen,
oni vurige driften, verderfclijke indrukken eencr ver) LA'GELW . i8i8 . No . 6 .
T
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keerde opvoeding, en niet van hem afhangende omftan .
digheden, aan bet gezag der rede en des zedelijken ge .
voels to onderwerpen : want er is toch maar Une zaak,
waarop alle menfchelijke grootheid rust ; er is toch maar
ddne zaak, waarop alle menfchelijke waarde hare be*
trekking heeft, daarin beftaande, dat wij zedelijk vrg
zijn, en niet, gelijk de golven der zee, door den wind
worden voortgedreven . a, bet is bet inwendig gevoel,
veel krachtiger dan alle redetieringen, hetwelk ons on,
ophoudelijk verzekert, dat wij met vrijheid kunnen kiezen, en bij de door ons gedane keuze kunnen volharden ; en daarom zijn wij uit eigene overtuiging voor
onze daden en handelingen verantwoordelijk . Maar
daar deze onze zedelijke vrijheid Met altijd even werkaaam , noch i n dezelf'de mate aanwezig is , zoo Nat oak
met dezelve onze meerdere of mindereverantwoordelijkheid in verband . flij, die iemand van deszelfs eigendom berooft, met oogmerk om bet ongeluk van eenen
zoodanigen to bewerken, bezit meerdere zedelijke vrijheid dan hij, die, door dringende behoefte gedreven,
hetgeen eenes anderen is, ontvreemdt . En offchoon de
laatf e, na bet volbrengen des misdrijfs, wel overtuigd
is, dat hij zedelijke vrijheid had, orn anders to kunnen
bandelen, zoo is de onzedelijkheid zijner ruisdaad geens$ins gelijk to flellen met de onzedelijkheid van de misdaad des eerften .
ndien de mensch van deze waarheid meer overtuigd
ware, hij zoude fterker bet onderfcheid gevoelen, bet .
walk er in waarachtige deugd en wezenlijke ondeugd be .
ftaat ; hij zoude dan dikwijls niet als deugd roemen, betgeen de wereld als deugd vereert ; hij zoude dan dikvrijls niet tot ondeugd vernederen, hetgeen de wereld
als ondeugd veracht . Laten wij ons zelven door geenen iidelen fchiin misleiden Wat toch zijn onze daden, die wij zelven als goed en deugdzaam aanmcrken?
Zijn zij met zoo vele dure opofferingen, met zoo vele
tfandvastigheid van geent en met zulk cenen moeiielijken flrijd tege . tie zinnelijke neigingen verrigt ? mmerg
peen
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men! Zijn menfchenliefde en milddadigheid your den
eenen, liefde tot bet vaderland en heldenmoed voor den
anderen ; zijn eerlijkheid en opregtheid voor dezen,
welwillendheid en getrouwheid voor genen dan zoo vele deugden, welker bereiking, welker bezit eene zoo
nioeijelijke overwinning gekost hebben ? Dat ons geweten fpreke, en wij zullen ons overtuigd houden, dat
wij onze goede daden en verrigtingen zeer dikwijls niet
to danken hebben aan eenen heldhaftigen itrijd , maar dat
zij reeds ons eigendotn waren voordat wij geftredet3
hadden .
De koele zedeleeraar, de ongevoelige wijsgeer vorderen to veel van den mensch ; zij eifchcn, dat geltrenge
deugd in elke daad fchittere , en zien met eenen veraehtelijken blik neder op den genen, die zich der mis,
daad konde overgeven . Zij zouden minder vorderen,
indien ook zij de kracht ondervonden der hevige drifter]
en overheerCchende neigingen, welke bet menfchelijk
hart aanranden ; zij zouden gevoelen, dat bet grooter
is , dep weg der ondeugd to verlaten, dan den weg der
deugd to bewandeten, wanneer men nooit den voor deti
zinnelijken mensch zoo dikwijls verleidenden weg der
ondeugd gekend heeft . En zoude bet geene waarheid
zijn, dat wij, met onze driften in bet ftrijdperk tredende , Diet zelden meer door derzelver mindere magt,
dan wel door onze fterkte, de overwinning behalen?
tiVij zijn zedelijk vrij . Maar words die zedelijke vrij .
heid dan vernietigd , wanneer de driften op dezelve zer
gevieren ? Dr beltaat immers geene deugd zonder mis,
daad, geeiie rcgtvaardigheid zonder onregtvaardigheid,
geen edit zedelijk heginfei zonder hartstogt ; want waar.
i n zoude anders derzelver uitnemende waarde aanwezig
zijn? Verantwoordelijkheid voor onze daden en hander
lingen, en voor de vorming van ons karakter, rust op
ons, daar wij zedelijk vrije wezens zijn ; maar naar mar
to wij eenen magtigeren vijand to belfrijden hebben,
naar die mate zijn wij oak winder voor de zegepraal
verantwoordelijk .
T Q
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Door bet zedelijk beginfel, in onzen boezem geplant,
gevoelen wij, dat wij tot verhevene en volmaakte deugd
be('temd zijn ; maar door de driften en door den invloed
van de omltandigheden der wereld gevoelen wij tevens,
dat de eindpaal van bet leven de grenzen der deugd
niet bevat .
Beoordeelen wij den mensch dan met die toegevendheid, met welke wij onze eigene daden beoordeelen .
Bet is immers overeenkom<}ig de regtvaardigheid en bil •
lijkheid, dat wij de toegevendhcid, welke wij van anderen jegens ons zelven vorderen , ook wederkeerig aan
anieren bewijzen ? s er vele tegenllrijdigheid , is er
veel fchijnbaar kwaad in de daden en in bet karakter
van anderen, dat wij ons overtuigcn, dat zulks ook bij
oris plaats heeft . Veroordeelen wij niet, opdat wij
niet veroordeeld worden !
„ Gedenkt," dus is de taal van een beroemd menfchenkenner onzer eeuw,, „ gedenkt, dat de boozen
• niet altijd zoo boos zijn als zij fchijnen, en dat de
• goeden niet zoo goed zijn als zij zijn konden, en dat
• de beste mensch de deugd meer bemint dan uitoefent .
„ Goede zoo wel als kwade menfchen zullen u in den
• weg komen, en uw hart kwelling aandoen ; maar
• veracht daarom de deugd niet ! wade zoo wel als
• goede menfchen zullen u weldoen ; maar bemint daar• om de ondeugd niet! Gelooven wij, dat de diepst
• gezonken mensch dikwijls no- edel gehandeld heeft,
„ omdat men van hem dacht, en hem toonde dit to
• gelooven, dat hij edel handelen zoude ."
Gelooven wij, dat wij alien behooren to f'rijden ; maar
dat wij niet alien betzelfde deel aan den ftrijd nemen
kunnen, en dat niet alien even veel toebrengen aan den
luister der overwinning . Maar, boven alles, vormen
wii ons karakter zoodanig, dat wij ons niet voor ons
zelven, dat wij ous niet voor onze .medemenfchen, dat
wii ons niet voor den heiligen en oneindigen God behoeven to fchamen, omdat wij minder deden dan wij
doen konden . Vormen wij ons karakter zoodanig, dat
bet-
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hetzelve beantwoorde aan de voorfchriften van deugd
en pligt, waarvan de zaden in onze harten geftrooid
zijn , en welke, ontkiemende en vruchten voortbrengende, ons tot een gelukkig leven leiden kunnen . Vormen wij, eindelijk, ons karakter zoodanig, als wij vurig zullen wenfchen hetzelve gevormd to hebben iii die
plegtige oogenblikken, in welke het vaarwel aan doze
wereld, en de voorbode van den Engel des Doods,
bet eenigst middelpunt onzer overpeinzingen zal uitmaken ; in die plegtige oogenblikken, in welke de begoochelingen der ijdelheid verdwijnen , en bet fchitterend licht der rede en bet heilig gevoel van het geweten ons beftralen en bezielen, en in welke alleen edele en deugdzame daden de zon onzer hope zijn zullen .
B

DRAGE, BETRE

EL
DE VRAAG :
EEFT OANNES DE DOOPER AL, DAN N ET, GETW FELD ?

W

anneer twee mannen van gevestigden roem in de
Nederlandrche kerk vriendelijk tegen elkander in bet
itrijdperk treden , en bij bet nederleggen der wapenen
de zaak onbeflist laten ; wanneer zij , na elkanders verdediging en bewijzen voor bun gevoelen gelezen tehebben,
dezelve onderfchrijven met cen non liquet, en aan elks
gevoel overlaten om to oordeelen, welk van beider gevoelens meer of min waarfchijnlijk en aannemelijk is,
gelijk onlangs bet geval geweest is met de eeren R ON
en D o N E R C U R T U S, in hunne briefwisleling over
oannes den Dooper, bij de zending van zijne discipelen
tot den Zaligmaker ; wanneer men, na bet lezen van bet
voor en tegen , twijfelachtig wordt, of oannes al dan
niet getwijfeld hebbe, of ezus de man wel was, waarvoor hij
em tot hiertoe gehouden had : dan mag men
immers deze bijzonderheid der Evangeliegefchiedenis,
welke nog al van belang is, zoo wet voor de eer van
ezus als van die van oannes, wel eens bedaard nadeuken, en, zonder zich in den ftrijd to mengen, zien,
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of er niet lets to vinden z1j, dat wat meerder lieht over
dezelve verfpreiden kan, en, wanneer men meent zoo
iets gevonden to hebben, hetzelve, zonder aanfpraak
ie maken op meerdere bedrevenheid in gezonde fchriftverklaring boven deze waarlijk verdienftelijke mannen,
aan hen en aan het publiik ter nadere overweging me .
dedeelen? 't s daarom, Miinheer de Redacteur ! dat
ik U dit tlukje , zoo bet bij U gewigtig genoeg geacht
words ter plaatfinge in uw geacht Mengelwerk, toezende .
Na bet over en weder gefchrevene van de
eeren
R O M en D O N
E R C U r. T LT s gelezen to hebben,
dacht ik aan de bijzonderheid van de discipelen van
annes den Dooper, vermeld o .
os
: 26 en volg. ; en bet
kwam mij voor, dat deze ons wel aanleiding kon ge.
ven, om de beweegredencn van de daad van oannes en
de bedoeiing van 's Fleilands redenen to doorgronden .
1k wil mime gedachten to beproeving nader voordragen .
Vooraf moet ik tw,-e aanmerkingen maken ; de eerfte
betreft oannes den Dooper, de audere zijne Disci •
pelen .
Overal , waar ik oannes aantreffe in de Evangeliegefchiedenis , vinde ik in hem den man, die groote ge
dachten
em met voile overtuiging
n van ezus hceft ,
van zljn hart voor den verlosfer van srael houdt, den
roan, die zijne beftemming altiid voor oogen heeft : hij
is de wegbereider van den Christus ; zijne taak is , de
menfchen voor to bereiden ow in ezus den Christus to
,erkennen . Getrouw aan die taak, wil hii zich geene
to groote eer aanmatigen, wil als zeer gering bij ezus
worden aangezien, als die niet waardig was zijn ulinf1e
dienstknecht to zijn, ziin fchoenriem to ontbinden ; hij
wil zich, hoe gemakkelijk hem dit oak You gevallen ziin ~
wegens de vrij algemeene achting, die hij bij het yolk
had, geenen aanhang makeu : hij heeft ook zijne leerlinLen,tnenfchen,die bilzonder veel werks van hem maakten, meer vertrouwelijk met hem omgingen, hem gedttrig omringden ; maar hij wilde gene leerlingen, die
hem
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hem boven ezus waardeerden , en niet even gaarne leerlingen van ezus wilden worden ; daarom wees hij hen,
zoo dikwijls als hij ezus zag, op em, met de woorden : ziet het lam Gods ! en verlieten uj hem dan , om
zich in 't gezelfchap van ezus to vervoegen, dan zag
hij zijnen wensch voldaan, die geen andere was, dan
dat ezus eenen algemeenen bijval zou vinden , en hij
zag hen met genoegen van zich henen gaan .
Maar de leerlingen van oannes waren alien niet van
denzelfden ftempel . Sommigen fchijnen boven mate met
hunnen meester oannes to z1jn ingenomen geweest,
tot zoo verre, dat zii niemand boven hem wilden gefchat hebben
Misfchien waren zip ook nog wel met
al to ongunttige vooroordeelen tegen ezus vervuld, en
zagen niet dan met jaloersch'heid, dat ezus ergens opgang maakte . Vandaar dat zij, o .
: 26, met eene
foort van onvergenoegdheid, oannes komen klagen :
Rabbi! die met u was over de Yordaan, dien gij getuigenis gaaft zie, die doopt, en zij komen alien tot hem ;
kennelijk opdat oannes , dat met hen afkeurende, zich
daartegen verzetten zoude : maar oannes nam daar Been
genoegen tree ; integendeel hield hij tegen .hen cene vrij
fcberpe firafrede, aid . vs . 27- ;6, om hen to overtuigen van bet welvoegelijke van ezus doopen , en hen to
dringen om
em voor den Christus to erkennen . ( oannes was toen no niet in de gevangenis, waarin Mj
kort daarna geraakte .) Doch die bevooroordeelde leer .
lingen lieten zich door hunnen meester zoo gemakkelijk
niet overtuigen : toen deze in de gevangenis was, befpiedden zij ezus overal, en zochten, fchijnt we],,
hunnen meester ook tegen ezus op to zetten, alsof die
maar ten oogmerk had zijnen roem to verdonkeren .
Nu doet ezus een wonder, dat geheel udea verbaasde ;
ij wekt to Nain een' jongeling uit den dood op . De
leerlingen van oannes vernemen dat ; met dezelfde
onvergenoegdheid, als voorheen over het doopen van
ezus,komen zij bet hem in de gevangenis aanbrengen,
joannes wordt daarover verdrietig ; hij ziet nu duidelijk,
T 4
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zij laten zich door zijne redenen niet overtuigen, dat
ezus de Christus is, en tot die overtuiging wilde hsj
hen zoo gaarne gebragt zien ; hij weet er geen ander
middel op, dan hen onmiddellijk tot ezus to zenden,
om uit zijne eigene woorden to vernemen en to beoorij verkoos
deelen, of i} de Christus was, of niet .
daartoe zekere twee, zegt Lucas, dent elijk de meest
bevooroordeelden ; en wat moesten die doen ? ezus
vragen : zijt Gij de,gene, die komen zoude, of hebben
wij nog eenen anderen to wachten ? en in wiens naatn
moesten zij dat vragen ? in naam van oannes ? peen,
die hield ezus volflandig voor den Christus ; de bood(chap, die hij hun in den mond legt, is niet voor zich
laeb ik nog eenen anderen to wachten ? rnaar zij moesten dat vragen voor hun zelven , tot eigen onderrigt
bebben vii no(,; eenen anderen to wachten ? En op die
wraag krijgen zij Let antwoord van ezus : gaat been,
en zegt oannes betgeen gii hoort en ziet, enz . Moesten zij atde woorden, die ezus tot hen fpxak, aan oannes overbrengen ? dat zegt de eiland niet , maar wat
zij hoorden en zagen ; en wat was dat ? zii hoorden,
dat den armen bet Evangelic verkondigd werd ; zij zagen , dat ezus vele wonderdadige genezingen verrigtte,
en dat moesten zij oannes zeggen . Dat ezus er bijvoegde : en zalig is hij, die aan mij niet geergerd words,
dat betrof hun in bet bijzonder ; want wie hadden zich
meer aan ezus geergerd, dan zij? hadden zij dat in
bun gemelijk overbrengen van ezus laden aan oannes
niet getoond ? Mar waarom beval bun ezus juist, aan
,7oannes to zeggen,'t geen zij zagen en hoorden? waarom zeide ezus niet eenvoudig tot hen, zoo zij die
vraag alleen voor zich zelven deden : hoort en ziet ? let
verhaal van Lucas doet ons daarvan gemakkelijk gepaste
redenen vinden . Die leerlingen truffen, naar hetzelve,
ezus joist aan op een tijdtlip, dat ij bezig was om
velen to genezen ; zij gevoelden misfchien op dat gezigt
reeds eenige fchaamte over de vraag, die zij to doen
badden, en die een bewijs was van hunne ongcloovigheid ;
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'heid ; zij wilden zich zoo veel mogelijk verbergen, door
die inleiding to laten voorafgaan : oannes de Dooper
heeft ons tot u gezonden ; even of oannes met hen van
dezelfde gevoelens was .
ezus , die zeer wel wist , dat
zij alleen die gevoelens koesterden , had hun wel kunslen antwoorden : oannes heeft a wel gezonden, maar
alleen omdat gij zijn getuigenis niet aanneemt, en daarom : hoort en ziet ! maar ezus wilde lien niet voor eene
groote menigte, welligt uit achting voor hunnen meester, openlijk befchamen ;
ij vergenoegde zich met bet
ingewikkeld verwijt : zalig is hij, die aan mij niet geergerd wordt .
ntusfchen hadden zich die leerlingen uitgelaten, als opzettelijk met die vraag van oannes tot
ezus gezonden ; en, opdat dit geene ongunftige gedachten over oannes bij de vergaderde menigte mogt veroorzaken, oordeelde
ezus bet noodig, voor dezelve
de eer van oannes to handhaven, als die even min een
man was van onvaste beginfelen als een hooffche
vleijer, maar de grootfte profeet .
11-1ij dunkt, bij deze leiding van gedachten loopt alles
geregeld af ; en, terwijl il: in de behandeling van deze
ganfche zaak ezus diepe .vijsheid en innemende zachtmoedigheid bewonder, vind ik in dit geval in oannes
den voltandigen ijveraar voor de zaak van ezus, die
uit geene andere beweegreden deze twee zijner leerlingen tot ezus zendt, dan uit zacht om ook deze bevooroordeelden voor de zaak van ezus gewonnen to zien .
.
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ndien er van eenige zaak gezegd kan worden , dat zij , hoezeer ook tijden en zeden veranderd zijn, in hare voortref e.
lijkheid is ftaande gebleven, zoo moet men dezen lot' vooral
toekennen aan de iurigtiug en de beoefening van bet hooger
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onderwijs in de Nederlanden, bijzonderlijk in de voormalige

zeven gewesten . oe veel buitenlanders ons ook mogen ont .
zeggen, en ofCchoon zij vaak eene fterke bedilzucht ]area'
blUken met opzigt tot alles, wat den Nederlander, van oude
tijden of, kenmerkte ; de ftast van her hooger onderwijs in
ons midden is hun Reeds eene eerbiedwaardige zaak gebleet vele goede ten minfte, waardoor bet gebrekkige,
ven.
hetwelk deze, gelijk alle menfchelijke inrigtingen, aankleeft,
en ook den Nederlander zelven niet outgaat, verre overtrof.
fen wordt, is door de meesten van hen to alien tijde erkend
en gehnldigd . Dot deze felling geene gewaagde zij , hiervan
et
heeft de onderviuding tot op den huidigen dag getuigd .
is niet genoeg, de vbortreffelijkheid van dit onderwijs to betoogen nit een aantal van, door berzelve voorrgebragte, uitftekende mannen ; men mag vrij in aanmerking brengen eene
groote meerderheid van kundige menfchen, in elk vak, welke, door herzelve gevormd, en nit onze fcholen voortgegaan, wijd en zijd, in den bun aangewezenen kring en (land
der maatfchappij, nuttig zijn geworden . Een B O E R A V E ,
V EUWLAND, SAND FORT, PARAD S en dergelijke
mannen meer, om niet van nog levenden to fprekeu, zouden
veelligt, ook bij de middelmatigfte inrigting, zich zelven gevormd en uitgemunt hebben ; maar bet groot aantal van andeTen, die, van eenen goeden aaflleg geenszins verfloken, echter de gelegenheid, om then to ontwikkelen, door dit onderwijs moesten verkri, gen, deze kunnen voor hetzelve getuigen, zoo dikwijls zij hunne vorderingen, en hierdoor her nut,
hetwelk ook zij daarna, in hunnen kring, konden flichten,
s tit overwigt to alien tijde zigtbaar geweest
raadplegen .
in alle de vakken, welke tot bet hooger onderwijs behooreir .
or zijn fommige, waarin hetzelve bijzonder heeft plants gehad . Dot hiertoe bet geneeskundig onderwijs gerekend moct
worden, zal niemand berwisten, die in de gefchiedenis der
voortgangen van hetzelve, binnen ons vaderland , niet geheel
vreemdeling is . Men fla de jaarboeken op van alle in bet v2derland gebloeid hebbende of nog bloeijende geflichren van
hooger onderwijs, en men zal de waarheid hiervan, door eene
aehtereenvolgende reeks van uitflekende mannen, die aldaar
geleerd hebben, of in dezelve onderwezen zijn, bevesugd
vinden . Er mogen al tijden geweest zijn, dat ftelfelzucht,
met eenzijdigheid gepaard, aan ware verdienflen in den weg
frond ;
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1lotA, dezen, voor een oogenblik als met eenen nevel omtogen, hebben daarna wederom, zoodra wezenlijke werkzaamheid, en niet bet doode fielfel, to pas kwam, des to levendi .
get gefchitterd en uitgeblonken. -- Deze tak der hoogere
wetenfchappen, van welken wij bier, tot ons oogmerk, atteen fpreken, leversn
een overtuigend bewijs op, dac de Nederlander, ook in de beoefening derzelven ; een overwigt katt
verkrijgen, hetwelk men hem in alles wet zou Willen betwisten ,
en alleen, als ter befpotting, in den koophandel toeflaan . Waar
de Nederlandfche vlag ontrold is, en met roem wapperde,
tot daar is ook' de lof der Nederlandfche geneesheeren doorgedrongen ; en, als bet ware bij uitfluiting, hadden zij den
roem in de beoefening dezer kunst verkregen . Maar ook,
welk land heeft ooit, in evenredighe d van deszelfs groorte,
zoo vele artfen, door den vreemdeling tot zich geroepen,
opgeleverd? Men zie, hoe, gedurende eene reeks van jaren,
aan Duitfche hoven, het leven en de gezondileid der Vorilen
en van hunnen hoffloet aan eenen Nederlander is toevertrouwd . De twee magtigile vorftelijke huizen, die in bet
noorden en zuiden van Europa bloeijen, bebben, jaren achtcreen , bet grootile vertrouweu in Nederlandfche artfen ge .
held, en groote opotTeringen gedaan, oln hen tot bet verlaten van bun vaderland to bewegen . Ook flu nog zoude menig
ollandsch geneesheer, indietr de befcheidenheid hem niet
wederhield, door fchitterende uitnoodigingen kunnen tooneny
lvelk cc prijs er gefleld worde op hen, die, in Nederlands
kweekfcholen, tot de uitoefening der kunst van Eskulaap
opgeleid werden .
ndies men nu, dezen flaat van het hooger onderwijs it!
aanmerking nemende, van bet nleerdere, naar evenredigheld, tot bet mindere wilde beflniten, zoude men zeker
onderflellen, dat in een land, alwaar men zoo veel to koste
legs aan bet eerile, ook bet lager onderwijs in de geneesen heelkunde , voor dezulken , die geene hoogefcholen
kunnen bezocken, niet minder wet ingerigt en doelmatig
zijn zal . Dan, llij eene oppervlakkige befchouwing reeds,
zal bet niemand kunnen ontgaan, dat de hulpmiddelen, de
zoodanigen ten dienfle flaande, gering en onvolledig zijn ;
terwijl op fommige plaatfen zelfs, alwaar men dezelve voor
bet minst met regt zoude kunnen verwachten, in bet geheel
geene gevonden worden . - Terwijl die hoogere inrigtingen,
van welke wij reeds fpraken, tegenwoordig nog in oils land
ge-
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gelijktlaan met die van andere landen, indien niet delve
overtreffen, moet, hetgene betrekking heeft tot bet asnleeren
der genees- en heelkunde voor de mindere rangen, onderdoera
voor datgene, hetwelk to dien opzigte bijna in elk adder
land plaats vindt, aiwaar men dit onderwerp, voor den float
van zoo veel belong, ter harte genomeib heeft. En flaat men
bet oog op die landen, alwaar men, met meer dan gewonen
ijver, hierin is werkzaam geweest, wij moeten dan met
lchaamte belijden, hoeverre deze zaak onder ons nog achterTlaat . Dit gebrek aan de noodige inrigtingen tot bet verkrij.
gen van eene genees- en heelkundige kennis,' zonder bet be .
zoelten van eene hoogefehool, zai men mogelijk trachten to
verontfchuldigen, met to zeggen : dot men, door dergelijke
inrigtingen, de grondige aanleering dezer wetenfchap zoude
benadeelen, en flechts bet getal der halfweters aanmerkelijk
k flew toe, dot deze bedenking, bij
zoude vermeerderen .
tvelke nog meerdere zouden kunnen gevoegd worded, Met
geheel ongegrond is ; moor zij words eerst din voor wederlegging onvatbaar, wanneer alle de inrigtingen in de maatfchappij zoodanig zullen zijn, dot men van dezelve niet meer
721 noodig hebben re fpreken, hoedanig zij zijn moescen .
et ware zekerlijk to wenfchen, dot bet leven, ook van
den geringtlen in de maatfchappij, niet wierd toevertrouwd
dan nan deznlken, die, in de grootstmogelijke volkomenheid,
alle de tot de geneeskunde behoorende fludien doorloopen
hebben . Doch, dewiji bet getal van artfen aad geese bepaling onderworpen is, de verdienflen derhalve mede zeer onbepaald en ongelijk moeten zijn, en ook, wanneer een arts
zich tot eene zeer kleine plaats moest bepalen, de verdieniten niet in evenredigheid zouden komen met de koscen , door
hem ter volbrenging van zijne fludien befleed, zoo blijkt
hieruit reeds, om van nog andere redenen niet to gewagen,
hetwelk ook de kortheid van dic opllel verbiedc, dot, vooral voor de waarneming der praktijk to platter lande, er eene
klasfe van wenfchen vereischt words, wier eifchen niet zoo
hoog gaan, noch ook behoeven to gaan. Maar, indien men
vu, voor bet platte land, artfen van eenen als bet ware minderen rang behoeft, zoo fluit dit toch niet in zich, dot zij
in bet geheel geene wetenfchappelijke vorming zouden behoeven, noch tot den bun beflemden werkkring behooren
epgeleid to worden . Vraagt men dan, was et to dien einde
in
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in ons land gedaan is, en welke de hulpmiddelen zijn, aau
deze menfchen aangeboden, en tot wier gebruik zij verpligt
worden, zoo zal melt zich op deze vraag met een voldoend
antwoord zeer verlegen vinden . Met uitzondering van de lleaag, zal men, voor zoo veel ons
den Am/}erdar en den
bekend is, verder geene clad aantreffen, waar -.an de genen,
die zich willen oefenen, zulk eene gelegenheid, en in dies
zin, aangeboden wordc . Waar aanzienlijke gasthuizen nog at
tot oefenfcboleu zouden kunnen verflrekken, wordc van dezelve geen gebruik gemaakt, daar of de genees- en heelmees .
ters , gemakshalve, de lijders, die bet niet hoognoodig hebben, zoo veel mogelijk verwijderd houden, of ook de be .
fluurders, om de fondfen to vermeerderen, en to toonen,
dat men de kunst van opleggen verflaac, indien niet uit a nde .
re nog minder edele oogmerken, de opnemiug derzelve tegenhouden . De Lectoren, in andere fleden aangefteld, vergenoegen zich met den titel ; eenigen onder hen, welke met
hunne verzamelingen nut konden flichten, laten op zijn best,
wanneer bet kermis is, den coegang tot bet Theatrum anata.
tvicum openzetten, ten einde de nieuwsgierige boeren, tell
voordeele van den oppasfer of huisbewaarder, zich ook cells
met bet maakfel van den mensch kunnen verluscigen . De
opleiding van verre de meesce leerlingen tot de genees- en
heelkundige praktijk, in fommige fleden, en vooral to platten lande, betlaat hoofdzakelijk danrin, dat hij, die zich tot
dit beroep hepaalt, gedurende eenige jaren den baard van de
kalanten des meescers beftudeert, fiksch fcheermesfen leers aanzetten, en nu en dan, wanneer, door de langdurige behan=
deling van den baard, de kalanten eenig vercrouwen in den
tot knecht opgroeijenden leerling beginnen to flellen, bij afwezigheid van den meester, eene lacing doec ; terwiji hij eindelijk, bij bet in orde houden van den winkel, oak wel eena
de vrouw, om ook bier in gunst ce blijven, in hare huisfelijke bezigheden de behulpzame hand moet bieden .
eeft do
meester nu bet niet al to druk, zoo worth fomtijds eene oefening gehouden, waarbij de wederzijds van buiten geleerde
vragen en autwoorden, gene met niet weinig gezag voorge .
field, deze met diepen ootmoed, onder beklag over bet zwak
geheugen, uitgeflotterd worden . Zoo gaat bet gedurende
eenige jaren, tot dat men bet eindelijk zoo verre gebragc
be®fc, otn met moeite, door de toegevendheid eu bet mede-
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lijden der Examinateurs, tot heelmeester van een dorp bevorderd to worden . -- Deze fchets moge al fommigen overdreven voorkomen, zij, die met de huisfelijke inrigting van
vele heelmeesters van naderbij bekend zijn, zullen haar als
waar moecen erkennen . Zekerlijk is er, federt eenige jaren,
vele verandering en verbetering, to then opzigte, voorgevallen ; doch dit flaat nog in geene evenredigheid met hetgene
nog altijd uiterst gebrekkig gebleven is . Eerst, wanneer er
door den flaat, in navolging van andere landen, algemeene
maatregelen zullen genomt?n, wanneer de menfchen ; enoodzaakt zullen worden, om dezelve op ce volgea, en geene
t toefening der kunst meer gedoogd zal worden, dan waartoe
men bet regt, op eene wettige wijze, verkregen heeft,
eerst din, en eerder nie :, kan men verwachten, dat, ook
zonder onuitvoerlijke eif'chen ce doen, die genen, welke niet
bet hoogfte onderwijs kunnen genieten, nuttige leden in de
maatfchappij , en de reddens, helpers en verzorgers van vele
iljdenden, die nu van ware hulp outbloot zijn , zullen worden.
Na bet gebrekkige aangetoond to hebben, zoude men dan
ook met regc van ons kunnen vorderen, dat wij, ten einde
Net voor bloote bedillers door to gaan, eenige middelen opgaven, waardoor dit gebrekkige zoude kunnen verholpen
worden. Wij gevoelen de gegrondheid dezer aanmerking, en
hebben ook, bij her opftellen van dic flukje, hierover nage .
dachr. Dan, offchoon wij zeer gaa ne, hierdoor en door
eigen begeerte uitgelokt, eenige voorflellen desaangaande zou .
den willen doen, her gewigt der zake verbiedt ons, din bier,
als ter loops, to beproeven ; en, dit onderwerp naar behoo.
ren willende behandelen, zou dic fluhje to uitgebreid ziju ge .
worden . Wij bedoelen voornamelijk flechts de aandacha tot
hetzelve to trekken van die genen, welke door hunne betrekkiogen in ftaat z jn gelleld , niet alleen om een doetmaciger plan van onderwijs to beramen, maar ook om hetzelve
ten uitvoer to brengen, en hen tot de onderneming daarvan,
is bet mogelijk, over to halen. Doch , om dan oak van een
geheel ftilzwijgen niet befchuldigd to worden, zullen wij bier
eene korte opgave doen van hetgene, to dezen opzigte, iii
andere landen bereids beproefd en ten uitvoer gebragc, en
ons bekend geworden is ; terwijl wij mogelijk, bij eene andere gelegenheid, een weer uitgewerkr vootflel, van hetgene
er,
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er, naar ans inzien, behoorde gedaan ce worden, in bet lichc
sullen geven .
n Beijeren is men bet eerfte toc dit oogmerk werkzaatn
geweest, alwaar de regering van dat
oningrijk eene fchool
opgerigt heeft, die geheelenal ter vorming van genees- en
heelkundigen voor bet platte land beflemd is .
n Zweden
beefs men onlangs nog een nllituut geopend, hetwelk, onder bet oppergezag van den Directeur- generaal
Acs T R b M
en de leiding van vier
oogleeraren, hoofdzakelijk dienen
moet ter verbetering van de militaire geneeskunde, waarbij echter ook aan anderen, die zich tot heelmeesters willen vormen,
de toegang vergund zal zijn . Pruisfen, alwaar, federt eenige
jaren, zoo veel ter verbetering van alles, wat tot de genees .
en heelkunde betrekking heeft, gedaan is, ziet twee inftellln.
gen van dien card met luister bloeijen, en een uitgebreid nut
flichten . De Med . Chir. Akademie voor bet krijgswezen, en
nog meer de Pepinlere, to Berlijn gevestigd, vormen, bij
voortduring, tevens gefchikte heelmeesters voor de fteden en
bet platte land . Na Pruisfen komt san Sakfen de eer toe,
van thans de beste inrigting van lien acrd to hebben daarge .
field . Men heeft, namelljk, to Dresden,
genees- en heelkundige Akademie,
bijdeonlagsr evtigd
negen
oogleeraren beroepen, ten einde jonge lieden tot bekwame heelmeesters voor bet leger, en genees- en heelkundigen
voor bet platte land, op to leiden ; terwijl nog de veellrtfe.
nijkundige fchool, die aldaar reeds vroeger beftaan had, met
deze Alademie vereenigd is, opdac ook die belangrijke tak
der gPneeskunst mar behooren geleerd en beoefend kan worden . Of de, in vroegere dagen, in Zwltferland opgerigte, en
toen ter tijd, indien wij wdl onderrigt zijn, to Bazel n werking gehrngte, fchool nog befla, kunnen wij, nit gebrek am
nadere beri ten, met zekerheid niet vermelden . Wij onderllellen
nogtans, dat zij , door den ongunfligen loop der tijden, en
de in dat Gemeenebest voorgevallene flaatkundige gebeurtenigfen, blj gebrek aan de noodige onderfleuning, vernietigd is
geworden . Aan foortgelijke gebeurtenisfen moet men wicen,
dat de eenigfle inrigting van then card, welke in ons land be.
ftond, mede opgeheven is, toen zoo vele andere nuctige in .
rigtingen, door een willekeurig bevel, in dins ontbonde s
werden . Wij bedoefen de genees- en heelkundige militaire
fchool, order hot opzigt van den even beroetuden als vetdien
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oogleeraar B RUG MANS, tot bet jaar r8ro, to
dienflelijken
Leiden, in bet militaire
ospitaal, buiten de flad gevestigd .
oewel fleclits ter opleiding van jonge lieden voor den ge .
pees- en heelkundigen dienst bij de legers beftemd, zoude zij
evenwel, onder bet befluur van dezen ijverigen en werkzamen geleerde, gewis eerie uitgebreider flrekking verkregen
bebben, toen zij, met de inlijving van bet vaderland in her
Franfche rijk, tijdens welke alles, wat tot deze inrigting betrekking had, door de Franfche willekeur mede vernietigd of
onbruikbaar gemaakt werd, ophield to beflaan . Uit kleine
beginfelen voortgekomen, en zich langzamerhand flechts kunnende ontwikkelen, had zij nogtans, in den korten djd van
haar beflaan, 1802-1810, veei nuts geflicht, hetwelk ge .wis
flog door velen gevoeld en dankbaar erkeud wordr .
n on.
derfcheidene fleden van ons vaderland bebben zich mannen
gevestigd, die in deze fchool gevormd werden, en thans, in
bunnen and, met luister en tot nut van velen werkzaanr
zijn. Enkelen, die nog in her leger dienen, bekleeden aidaar
de eerfle rangen, den roem der militaire geneeskunde fchragende, die zonder hen veel zoude verliezen, dewijl oo'- bij
onze legers dit vak wel eene herziening vorderde . Andercn,
die in deze fchool maar eenigen tijd doorbragren, zija to
platten lande met nut, als de eerlten onder dezen (land,
werkzaam . oe ware bet this niet to wenfchen, dat eene d .rgelijke inrigting, als die to Leiden was, weder herfleld mogt
worden ; doch met eene uirgebreider flrekking, meer ten al •
gemeenen nutte, zoodat dezelve eene oofenl'chool zou worden, niet aileen voor militaire geneeskundigen, naar ook
voor de zoodanigen uit den burgerfand, die zich tot eene
bloot lieelkundige praktijk in fleden, of tot de gcuees- en
heelkundige op bet platte land, wenfchen to vormen! Gelijk
to Dresden, 2oude aan zoodauig nflituut een akadetnifche
vorm gegeven, en met lietzelve nog andere inrigtingen, welke wij even zeer behoeven, vereenigd kunnen worden . Met,
dan wanneer eene fbortgelijke inrigting, in dit rijk
weder
gal tot fland gebragt zijn, zat men met regt cenige verberering onder de mindere rangen der genees- en hee1kundig2n
mogcn verwachten. Zulks is ook voor bet krijgswezeu flier
minder hood g, wijl thans, met uitzondering vat) eenigen,
de gezondheid en bet liven van den krijgsman aan menfchen
iB toevertrouwd, op wier kunde Met zeer to roemen vast ;
wel-
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Welke, zich vergenoegende met bet beftaan, betwelk zij eenmaal verkregen hebben, en hetwelk datgene verre overtreft,
wat zij voorheen met audere bewerkiugen, Wet altijd juist
tot bet gebied der heelknnde behoorende, konden verdienen,
afzien van alle verdere ftudien ; bet overlatende Ran bet ge .
vat, of, door eenen zamenloop van gunftige omltandigheden,
hunne bevordering even gemakkelijk zijn zal, ais hunne iutrede op deze loopbaan .
Beftaac echter niet bet grootfte gedeelte der krijgsbenden
van dit rijk nit ingezetenen van den Nat zelven, die zoo
veel to meet verdienen ook van deze zijde wdl bezorgd cc
worden, wiji bet Loch niec onverfchillig ziju kau, met welk
eeu ligchaamsgeftel, en met welke misfchien kwalijk genezeue gebreken, zij eens, na volbragten diensttijd, in de bur .
gerlijke maatfchappij terugkeeren . Dat zulk eene vereenigiug
der burgerlijke en militaire geneeskunde in zoodanige flick,
ting plants greep, is our meet dan Une reden zeer to wen .
fchen . Behalve de vermindering der kosten voor iedere inrigtiug afzonderlijk, zou daardoor ook meer toenadering ko .
men tusfchen twee ftanden, die toch in hunne bedoelingett
beide Edn zijn . De Ran beide zijden dikwijls zoo belagche .
lijke als onverdragelijke verheffing, die de een zich wit Ran .
matigen boven den ander, zou daardoor geheel weggenomen
worden ; terwiji de maatfchappelijke betrekkingen, welke in
die jaren en ouder zulke omftandigheden ligter aangeknoopr
worden, door bet geheele ]even zouden voortduren, want
nu incegendeel deze twee elkander met woorden, fours ook
met daden, nog erger vervolgen, dan eertijds de volgelingen
van LO o L A elk, die niec vat, bun gezelfchap was, Door
zulk cene opleiding zou de ftaat ook nog dit voordeel verkrijgen, dat, bij eenen voorvallenden ooriog, overal geoefeude en der zake kundige menfchen zouden to vinden zijn .
Mogten deze gedachten, die bier niet verder ontwikkeld
konden worden, iemand aanfporen, our over bet voorgeftelde verder na to denken, en eeu meer uitgewerkt ftuk to leveren ! Mogt datgene eens proefondervindelijk waargenotnen
worden, waarvan bet nut reeds meermalen door befpiegeling
erkend isl Wij vleijen ons , dat, onder de regering van eenen
Vorst, door wien kunflen en wetenfchappen zoo zeer aangemoedigsf en beloond worden, de hoop op zulk eene inftet •
ling meer dan weusch, en de vervulling derzelve geene onmogelijke zaak zijn zal .
;.
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STAD TOMBUCTOO. (*)

Op aanraden van Sheik A L
AMET,
een in Afrika een zwervend
erdersleven leidend , allezins
geloofwaardig drabier) befloot ik, met mijn' broeder, tot
den togt met de aravane to Vid-Noon, eene voorname handelplaats to Sufe . Dezelve beftond nit iooo kameelen (waaronder g voor den handel met wollen dekens (haicks) enz .
beladen) en 8oo menCchen, met goederen van allerlei acrd,
die flechts to 117arokko to bekomen zijn . De ganfche man •
fchap was met fnaphanen en labels welgewapend . De Sheik
BEN S O L
opperbevel . 11ct was reeds Nat in bet jaar . Vier mannen
dienden ons tot wegwijzers . Buiten hen waren de Noordftar
en de groote Beer ons kompas . Na 6 dagen reizens ten westen , kwamen wij aan den laatften berg . Alhier vertoefden
wij o dagen, om onze kameelen op de ftruiken to weiden,
en hout op to zamelen, dat wij tot kolen verbrandden, en
alzoo in zakken medevoerden . Nu trokken wij de Woestijn
in, houdende ons , zoo veel mogelijk, nabij de zee, om al .
tijd water to vinden, en trekkende tnsfchen de hooge zandheuvels door, hetgeen echter om den fcherpen wind, welke
ons fomtijds geheel met f uifzand bedekte, uiterst moeijelijk
was, en. ons 6 dagen lang ophield . Na to dagreizen op
gladden en harden grond, kwamen wij aan de waterptaats Biblab, alwaar wij onze dorltige kameelen drenkten, waarvan
er 8 geltorven waren, maar ons tevens tot voedfel gediend
lladden . Na een verblijf van 7 dagen, trokken wij zuidwestelijk, 2o dagen lang, naar eene andere bron, ibir ibl,
wellte zonder water was ; waardoor wij dus 6-dagreizen naar
de zeeltusten moesten wijken, zonder echter eene andere
bron, dan van zwart en ziltig water, to vinden . flier, eehter, ontlaadden wij onze kameelen, ten einde zich geheel to
baden . Voeder, evenwel, vonden wij niet, en reeds eenigen
tijd hadden wij hen, eenmaal daags, met houtskool moeten
voeLEY'S Travels
R
to the interlof
(*) Getrokken flit AMES
parts of 4frika . London SO .
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voeden._ Zij verfrischten nogtans, en gaven 'ons wederoai
eenige tamelijk goede melk, offchoon even zwart als de kolen zelve . Na 6 dagen toevens, vervolgden wij onzen togt
langs de zeekust, en vonden, nagenoeg om den tienden dag ,
eene foortgelijke bron, als wij verlaten hadden, zonder eenig
voeder, behaive de bladen van kleine, bijna verzengde ftruiken, daar bet in langen tijd niet geregend had .
Na eene reis van 4 maanden, kwamen wij in bet land Soudan, ten zuiden der Woestijn . Alhier vonden wij eenen vlietenden ftroom, eenig kreupeibout en gras, en tevens eenen
grooten ftam van Besfebes-Arabieren ( bdesfebas), van welken wij gerst en ndiaansch koren of mail kochten, om brood
to bakken . Nog ontmoeteden wij andere 4rabifche flammen,
doch veel kleiner in getal , dan wij - zij verlieten ons , zoo
fpoedig mogelijk, nit vreeze van beroofd to worden .
n de
Woestijn hadden wij meer dan 3oo kameelen, door afmatting,
honger en dorst, maar Met den' man, verloren . Wij toefden
alhier eene geheele maand .
n de nabijheid der zeekust voortreizende, bleef de Woestijn voor ons even fchaarsch aan voeder, zoodat onze voorraad van houtskool weldra verteerd was, en mljn brooder,
even als ik zeif, van + flechts 2 kameelen overig hield . Din.
delijk kwamen wij, na twee maanden reizens, oostwaarts en
op lageren grond , digs bij Tombuctoo, alwaar wij in een diep
dal onze tenten nedertloegen . Dagelijks kwamen wij, ongewapend, digter bij de ftad, tot den ruilhandel met de Negers, die ons gommen, gouden ringen, ftofgoud, olifantstan .
den, haven, tulbanden, koeijen, ezels, fchapen, rijst en ander koren leverden . Alieenlijk was de rivier, aan de westzijde der ftad, geheel droog, en waren wij, even als alle andere ftedelingen, genoodzaakt, ons water, meer dan een uur
ver aan de zuidzijde, met eenen kameel nit de groote rivier
to halen .
Na een verblij van az maand bij Tombuctoo, namen wij,
in de maand Rbamadan, na bet Fcest, do terugreis aan, en
wel hangs den vorigen weg . Overal ontmoeteden wij dezelfde foort van Xeger-Brabieren, met welken wij hadden moe .
ten handelen . Zij leven meestal van den roof, in het zuiden
der Woestijn , alwaar zij zich in kleine dorpen, door fleenen, gras en doornilruiken omtuind, legeren ; offchoon de
eiggnlijke 4rabieren onder tenten leven, en daardoor met
V 2
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bunne fchoone en vlugge paarden, ieder oogenblik, kunnes
opbreken . Zij nemen alle Negers, en vooral de blanke es
zwarte aven, welken zij ontmoeten, gevangen, en verbran.
den derzelver woningen, tenzij ze het geloof in den grooten
j2rofeet aannemen, als wonneer zij , vrij van flavernij , de
belft van bun vee en van hunnen voorraad terug bekomen.
Eer wij in de Woestijn, noordwestelijk, naar de zeekust
togen, hielden wij halte in een heuvelachtig oord, alwaar
wij onze kameelen voederden, en eenen goeden voorraad van
bout, tot kool gebrand, medenamen ; en wel aan den oever
eener kleine rivier, eene dagreis van de groote Neger-ftad,
lothrow genoemd , alwaar de Sheik eenig koren en 40 osfen
kocht .
Alzoo trokken wij noordwestelijk voort, en kwamen, na
efwezigheid van l jaar, met de terugreis van 31 maand, to
id-Noon weder. Ous ver!ies, gedurende deze geheele reis,
beftond in 34 inboorlingen, 8o aven en Soo kameelen, welke laatflen deels geftorven , deels tot ons onderhoud geflagt
waren . Omtrent ioo kameelen waren met ijzer en mesfen,
soo met zout, en de overigen met dekens, blaauw en wit
katoen, zij den doeken en andere kleederen, barnfeen, tabaic
en fpecerijen beladen . Zoo als ik boven zeide, had mijn broeder, even als ik , twee kameelen verloren ; maar wij bragten twee
Neger-flaven, eenig ftofgoud, nagenoeg 6 kameelen waardig,
en eenige fieraden voor onze vrouwen mede. De Sheik A L ,
intusfchen, was zeer ontevreden, vooral omdat ik hea' de
twee aven niet wilde afftaan, deed mij daarom den oorlog
aan, vewoestte de kleine, door mij gebouwde ftad, en ontnam mij mijne goederen en mijue vrouw, welke zijne dock .
ter was . Eerst een jaar daarna kreeg fk alles terug .
Na verloop van een paar jaren, ondernam ik eene tweede
reis i , aar Tosnbuctoo, onder het opperbevel van den Sheik siD 1 1 S R E L, den vriend van S D
S E M, aan welken nat.
ften Vltans de helft der aravane in eigendom toebehoorde.
Wij waren meer dan ooo man fterk, alien welgewapend,
net omtrent 4000 kameelen, waaronder vele melkgevende,
en eenen grooten voorraad van water en gerst . Men befloot
nu . de Woestijn zuidwaarts door to trekken, en dus tangs
den ge'vonen, doch gevaarlijken, weg der groote aravanen,
regelregt op de gemelde ftad . Zes dagen langs den voet van
bet hooge
tlos-gebergte beuentrekkeude, moesten wij ntt
zuid.
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zuidoostwaarts in de Woestijn ; doch ververschten ons voorsf, hakkende veel hour , dat tot kolen moest gebrand woraravaan den togs onderneemt.
den, zonder welke geene
Gedurende x4 dagen ontmoeteden wij geen zand, moor cepen
zoo harden grond, dot zelfs een beladen kameel geen zigtbaar fpoor achterliet . Zonder eenige woning, veel min viek
of dorp, to vernemen, zonder water of itruik, togen wij in
de grootfte afmatting voort, rigtende oils naar de zon, de
maan en de flerren, voor onzen koers . Eindeliik troffen wij,
in eene lagere vlakte, een klein vlek, alwaar eenige flruiken
voor ons vee waren, en ook eenige bronnen, doch deze alle
met fleenen en zand verftopt . Een ander dal vonden wij,
wederom 14 dagen later, met 2o bronnen, waarvan er 6 goes
waren, alwaar wij, tot voorraad voor onze verdere reis, 7
dagen vertoefd'en .
Thans drie dagen voortreizende in hard zand , kwamen wij
nu tusfchen eerie reeks van hooge zandheuvels, waarvan bet
zand zoo fijn en ij1 was als flof, en op den dog order onze
voeten brandde ; de kameelen zakten, bij elke fchrede . tot
op de knien daarin . Thans begon de zuidooste woestijnwind
hevig to waaijen . Wij konden noch voor- noch achterwaarts,
ontlaadden onze kameelen, flapelden de goederen op eenen
grooten hoop, en leiden ons, met ons vee, voorover op den
grond . Weldra waren wij door deze zandftof dermate overtogen, dot wij niets aanfchouwen en ter naauwer nood meet
konden ademen .
Deze fchrikkelijke toeftand duurde twee dagen , en op bet
oogenblik, dot wij den gewisfen dood to gemopt zagen, bedaarde de wind gelukkig, en wij kropen uit bet ijle zand to
voorfchijn, met verlies, echter, van niet minder dan 3o0
man, welken wij niet weder konden vinden . Ock van onze
kameelen, tot wier uitgraving wij meer dan -. dagen befleden
moesten, waren er omtrent 20o geflorven . Zonder water, en
zonder eenig ander voeder, dan houtskool, voor ons vee,
fpoedden wij ons, 24 dagen long, naar de beroemde waterplaats
aderah. Door onze kameelen naauwelijks meer konden voorttreden, hadden wij reeds een groot gedeelte van
ons zout weggeworpen, in de hope van fpoedig herflel ; dan,
helaas! vonden wij in niet edne bron eenig water, daar er in
het ganfche afgeloopen jaar geen enkele regeudrop gevallen
was.
V 3
On.
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Onze aravane was reeds op 6oo man en 3500 kameelen
ge~molten . Thans heerschte de groottle vertwijfeling . Men
liep als razenden door elkander in bet dal, om water to zoeken, zonder bet echter to vinden . Deze wanorde duurde 2
dagen . Eindelijk befloot men, met vereenigde, hoezeer gee
tinge, krachten, tot bet opgraven der bronnen ; dock ook
deze arbeid van 5 dagen bnatte niets : apes was uitgedroogd .
Nu fteeg de wanhoop ten top . De Sheik beval, de kameelen, tot op 30o toe, to flagten, ten einde zich uit derzelver
water, blood en vleesch to voeden, tot dat men ergens water zoude vinden . Niemand, echter, wilde zijn eigendom
opofferen . Dc Sheik beval nn ftellig de keur der 300 fterkfte
kameelen, die voor de reis zouden dienen . Maar naauwelijks
begon men de overigen to Marten, of er ontftond een woedend gevecht . De She ;! :, offchoon een Man Gods, werd
oogenblikkelijk nedergefabeld . Tusfchen de 20o en 300 man
fiieuvelden op dezen fchriltkeliiken dag door bet zwnard . et
bloed der gefneuvelden word door hunne makkers gedronken,
die lien gedood hadden, tot lesfching van deli dorst . Ook
bet water en blood der 50o geflagte kameelen diende tot betzelfde einde .
Vreezende alzoo, dat doze bloedige ftrijd met den dood
aravane zoude eindigen, nam ik, met mijnen
der ganiche
broeder, bet befluit out van onze eigen nog overig zijnde
6 kameelen, 4 to flagten tot voeding der n overigen, pakte
cenige weinige goederen met wat gerst en vleesch, bijeen,
en overreedde in bet geheim een dertigtal onzer vrienden, om
ons voorbeeld to volgen . en bij den nacht znidwestwaarts
voort to reizen, in de hope om eerlang de waterplaats Tishah to bereiken . Wii togen henen in eenen donkeren nacht,
terwijl hot van verre donderde . doch zonder regen . Eindelijk, na 12 dagen in denzeifden toeftand to zijn voortgereisd,
waarin onze 32 kameelen tot op S geftorven waren, brak
eene hevige donderbui met zwaren regen los, die ons alien
uitnemend verkwikte . en waarbij wij 30 onzer lederen zakken vulden . Eenige, ous ontmoetende, Arabieren, die ons
wat rijst en melk mededeelden, wezen oils den weg naar bet
fledeken Wabilt, tan eene tamelijk breede rivier gelegen,
door eenigen El Fod Telly, maar door de Negers Gozen
Zair geheeten . Na to dagen verkwikkende rust, reisden wij
~} dagen door Soudan, een lteuvelachtig, vruclitbaar en bebouwd
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bouwd land, bevattende de ganfche flrgek der zuidelijke
Woestijn van den grooten Oceaan tot ver paar bet oosten,
to gelijk met bet grondgebied van Tombuctoo, waarvan de flad
van denzelfden naam de hoofdplaats is . Na eene reis van nog
t dagen, eerst noord- en vervolgens oostwaarts, kwatnen wij
op den grooten weg, then do
aravanen volgen, en bevon .
den ons, binnen een paar dagen, voor de muren der zoo
even genoemde flail . Vele Negers, door ons bier en daar ontmoet, vloden voor ons uit vreds, en begroeven zich in bunne van riet vervaardigde en met leem beftneerde hutten . Anderen, echter, beter overtuigd, bragten ots vleesch en gerflebrood, in roiling van onze goederen, waarvan flechts wei .
rig was overgebleven . Van de iooo man waren nog 21 , en
van de 4000 kameelen flcchts t2 overig . Alzoo jverden wiji
door den
oning en de ingezetenen ontvangen, die reeds z
maanden op ous gewacht hadden, met overgifce van onze
fnaphanen, kruid en lood, aan 's onings beatnbten, ter bewaringe .
Tombuctoo is eene zeer groote flad, rondom in zandheuvelen gelegen, behalve aan den zuidkant, waar de oostwaarts
flroomende rivier, boven gemeld, do vlakte befprocit . Zij is
met zware fleenen muren oingeven, met leem ingegroefd .
Zij heeft vier poorten, welke des nachts gefloten en bewaakt
worden, en con aantal groote fleencu huizen, met winkels
van allerlei acrd, dear zij uitgebreiden handel voert met alle
aravanen, welke van 111arokko en alle dc, kuscen der Mid
dellandfche Zee komen, vooral in aven, die voor twee piasters, elk flerk man, verhocht worden . De aravanen legeren zich eeu paar Engelfche mijien van de flail . Niet meer
dan 5o man to gelijk mag binnen de fled kotnen . De ingezetenen zijn zwart, behalve de flrabieren, die eon afzonderlijlc
gedeelte der clad bewonen . Men rekent de bevolkiug op meet
dan 200,000 zielen . Geen vreemdeling mag binnen komen,
zonder zijn zijdgeweer, mes of ponjaard, aan den poortier of
to geven, van wien hij zulks, bij zijn vertrek, terug ontvangt .
ot Opperhoofd, Shegar, d . i . Sultan of oning,
genoetnd, is een hoogbelaard man, en graauwachcig zware.
ij heeft cone lijfwacht van too man op muilezels en welgewapend, en too man to voet, van fnaphanen en large zijdgeweren voorzien . 1-lij verfchijnt zelden in bet openbear,
dan bij bet Gebed, dat, alleen gedurende bet fchijnlel der
mean,
V 4
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maan, eenmaal op elken dag van 24 uren plants heefr,
en voorts, als hij uitziet naar de
aravaan, welke men
verwacht .
Alsdan draagt hij eon wit Weed, vlak neder .
hangende . verfierd met gouden , zilveren en van edelge .
fteenten fchittereude platen . Ook draagt hij eeneu witten,
puntigen en met vele fieraden omgeven tulband, en rood
lnarokijnen pantoffels .
(De beambten en lijfwacht dragen
doorgaaus eene roode en fomtijds cone witte of blaauwe
brook . Zij ziji', even als alle de andere ingezetenen, onge .
dekt op bet hoofd .) llij voert geen ander wapen, dan eenen
witten (tar of fcheprer in de hand, aan welks boveneinde een
gouden leeuw is afgebeeld . i) fchijnt zijne onderdanen meer
als Vader, dan ats oning, to regeren .
Pe voornaamfle mannelijke inwoners dragen zeer wijde
bhanwe hemden, hangende van den fchouder tot aan de knie,
en over de heupen met eenen rooden of bruinen katoenen
gord?l toegehnald . Ook beminnen zij de veelkleurige hemden
en de zijdcn doeken . 1)e vrouwen dragen een lichtkleurig
hemd of onderklccd, en over hetzelve een groen, rood of
blaauw opperkleed, dat van de borst tot de knien reikc, en
met eenen rooden gordel over de heupen is vastgemaakt . Bij
vele gelegenheden verwen zij voorhoofd en wangen rood of
geel . Gehuwde vrou,ven dragen op bet hoofd eene foort van
kap van blaauw katoen of ziide, en voorts katoenen doekerx
van verfchillend maakfel en kleur . Zij gaan barrevoets . De min gegoede en arise inwoners kieeden zich alleen met
een eenvovd!g hemd van blaauwe of andere kleur . De flaven
dragen zull; ; in den vorm van eene brook .
De openbare Ecrdienst ge('chiedt geenszins naar do wijze
der Muzeli;rannen, noch ook in cenen tempel of Moskee,
inaar in de open lucht op een grooc plein, ten tijde der
2igtbare mann, en anders niet, op elken dag . De bij toela.
ting inwonende Arabieren zijn Muzehnannen . Elken avond,
echcer, heeft er ,een algemeener daps piaats, bij wijze van
godsdienflig feest . De jonggeborene kinderen worden alle befneden. Slechts zeer weinigen kunnen lezen of fchrijven .
Eerlijkheid is een vrij algemeene karaktertrek .
et eigendom
is, b .halve eenige ezels, over bet geheel zeer gering. De
oning beflnurt dLn handel . Negers, gemeene Arabieren en
D/ooren huwen onder eikauder, zonder zich aan de kleur ce
b¢kreuun,
DF
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(Verhaal.)
Ann den

eer Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningeu.
Mij n

eer !

O nlangs viel, in zeker gezelfchap, bet gefprek op trekken

van edelmoedigheid en braafheid, niet uit den oucten, maar
tegenwoordi geu tijd, waarvan elk der aanwezigen, die er 66n
verhaalde, verzekerde, dat hij van derzelver echtheid genoeg.
zaam overtuigd was, of ze zelf had ondervonden . Bij die
gelegenheid vertelde men, onder anderen, de volgeuden, van
welken mij dacht, dat zij wel eene vermelding in uw geacht
Mengelwerk waardig wares .
ndien Gij mede van dat gevoe .
len zijt, zal bet aangenaam zijn, het onder(taand berigt daarvan eerlang in hetzelve to ontmoeten, aan
8 April, i8t8 .

Uwen beftendigen Lezer en dw . Dienaar,
Q . N.

n eene onzer kleine fteden kwam, v66r ongeveer veertig
jaren, met der woon een ood, die ftraks den naam kreeg
van den Spiegeljood, omdat hij een' winkel van kleine fpiegeltjes opzette , waarbij hij echter ook gedrukte katoentjea
verkocht, en eenigen handel dreef in loterijbriefjes . De man
had een allergunftigst voorkomen, eene zeer hupfche vrouw,
en een engeiachtig lief meisje, dat daarna tot eene eerfte
fchoonheid is opgegroeid . Van tijd tot tijd leerde men dezen man, als regt braaf, kennen, en hij won algemeene achting en veler genegenheid .
ij was gewoon, twee of drie
dagen ter week, met cen pak van zijne katoentjes, bet land,
in ruimen omtrek, om to wandelen, om zijne waar, onder
de landlieden , aan den man to helpen, waarbij hij dan ook
niet vergat zijne loterijbriefjes aan to bieden . --Een half uur
van de [tad woonde, in een flulpje, een behoettig huisgezin,
van vader, moeder, en vier of vijf kleine kinderen . De man
was een boeren-daggelder, die des zomers veertien, des win .
tens tien fluivers daags, met zwaren arbeid, verdienen kon ;
V 5
as
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en dit was bet genoegzaam al, waarvan dit gezin levee moest :
want de vrouw had met hare kleinen zoo veel to doen, dat
zij er, met fpinnen , flechts zeer weinig hij kon winnen .
Voor bet overige waren dit mode allergefchiktile, ijverigfle,
beste menfchen, die, in alle opzigten, ruimer beftaan waardig
waren . De ood, bij zekere gelegenheid, met dit huisgeziu
bekend geworden, en moetende, als hij van een' zijner we .
kelijkfche togten, doorgaans tegen den avond, naar de flad
terug kwam, bet huisje voorbijgaan, ging dan gemeenlijk die
goede lieden eens toefpreken, rustte daar een wijltje, en vermaakte zich, dewijl hij een kindervriend was, een oogenblik
met de kleinen, die dan meestal ook bet een of ander van
hem kregen . et deed hem leed, dat deze menfchen bet zoo
uiterst fober hadden, en van ganfcher harte wenschte hij de
verbetering hunuer omliaudigheden . Dit had hem eens den
span doen fpreken van een kansje in de oterij to wagen ;
doch deze had zich daar terflond zoo ernllig en clerk ongezind toe verklaard, dat hij er niet weer van repte . Dan, in
een' langdurigen flrengen winter, was de behoefte van dit
gezin tot zulk eene hoogte geftegen, dat hij er bet diepfle
medelijden me6 had, en nu befloot, otn den man, op z eke.
re voorwaarden, een nieuw voorjlel to doen, om zijn geluk
in de loterij to beproeven . Bij eene eerstvolgende gelegenheid, dan, begon hij daarvau to fpreken ; maar de man viel
hem terflond in de rode, met bet verzoek, om danrvan tocb
voor altijd to zwijgen, en met bet zeggen, dat hij hem nu
wel in geene verzoeking kon brengen, om van zijn eenmaal
vast genomen hefluit, oni nooit loterij to fpelen, of to gaan,
dewijl hij geen geld had, om er deel in to nemen, maar dac
bij ook, als hij eeps zoo veel geld had , daartoe niet in verzoeking gebragt wilde worden, omdat hij, in zijne armoede,
nooit vrijheid meende to hebben, om good geld naar kwaad
to werpen. ,, Dat behoeft ook niet," hernam de ood , en
bragt bet, met mocite, zoo ver , dac de Boer nog even naar
hem hooren wilde. ,, Gij neemt een briefje van mij ," zeide
hlj nu, „ en betaalc er mij niets voor, dan wanneer gij er
jets op treks ; en trekt gij niets, dan betaalc gij mij ook
nicts : dan is u bet briefje gefchonken ." Doch de boer bleef
weigeren, zeggende, dac van dac locerijfpelen zelden goeds
kwam ; dat hij er, van der jeugd af, voorgewaarichuwd was,
enz . De ood mecude, under bet gefprek, op to merken, dac de
VrOu W
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vrouw zoo afkeerig niet was van zijne aanbieding, als de

man, en rigtte zich dus tot haar ; maar de man kwam aanftonds tusfchenbeiden, en verklaarde, dat, fchoon hij nog
nooit ongenoegen met zijne vrouw gehad had, zij bet nu
zeker hebben zoudett, zoo zij her briefje, dat de ood al in
ij moest dus afhouden ; maar, bij
de hand had, aannam .
eerie volgende gelegenheid, den man niet to huis creffende,
konde hij zich niet weerhouden, her de vrouw aan to praten, en haar to beduiden, dat zij bet wdl bewaren en zorgvuldig verbergen moest ; haar tevens onderrigtende, dat bet
ten huurlootje was, hetwelk misfchien meer dan cens zou
nioeten verwisfeld worden ; dock dat bij daarvoor zou zorer was, namelijk, een zestiende in de eerfte klasfe
gen .
der gewone Generaliteits loterij, die eerlang zou trekken, en
van hetzelfde nommer, waarvan hij, in de find zelve, aan
een gezelfchap van jonge jufvrouwcn, die hem met zijne ka .
toentjes bij zich hadden ontboden, verkocht had . Nu had
hij van dat nommer nog 6611 of meer zestiendjes over, en
fleet, op zekeren dag, bet bathe derzelven , nan een ander oord
buiten de clad, op de volgende wijze : ij kwam bij eeneu
boer, waar een kleermaker, zoo als men ze op bet land
vindt, die van huis tot huis gaan, om kleederen to maken,
of to verfiellen, aan den arbeid zat . Doze, een our of an .
derhalf daar van dawn, en onder eene andere parochfe, to huis
hoorende, was, toen de ood binnen trad, suet den boer,
die, in zijne parochie, deel aan her armbeftuur had, joist in
gelprek over den flechcen float van de armenkasfe, en weidd ;:
breed uit over den grooten nood der behoeftigen . De ood
nam hieruit aanleiding, om den huisman, die bet vrij wet
ftellen kon, bet koopen van een briefje, oin her nan de armenkas to febenken, non to prijzen ; dan doze had bier geene
ooren naar ; maar de kleermaker, fchoon daar vreemd, zeide,
zonder eenig aanzoek daartoe : „ omaan! ik neem een briefje ;
en, trek ik war, ik zal her zuiver met de armen van 14.
(waar de boer in 't armbeftuur was) deelen ." De ood verkocht hem bet briefje, en vertrok . Nu werd klasfe voor
klasfe getrokken ; her nommer bleef in, en de ood zorgde
voor de verwisfeling der briefjes, op hunneia tijd . n de loathe klasfe was her nommer uitfl :ekend gelukkig . De ood
wachtte den dig van zijnen gewonen togt af, en kwam, zoo
als doorgaans, des avonds bij den daggelder .
ij was to
huis,

s9z
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buis, en zon nu hooren, dat zijne vrouw, hoe zeer bij zich

daartegen verklaard had, toch een briefje genomen had . oe.
we! de ood zich nu vleide, dat de aankondiging van den
getrokken prijs bet ongenoegen, dat de man, in bet eerfh
oogenblik der ontdekking, dat zijne vrouw tegen zijnen zin
gehandeld had, coonen mogt, weldra zou matigen, leide hij
echter alles voorzigtiglijk na n,
ij begon, na zijn' goeden
avend! en, na aan de vrouw heimelijk een veelbeceekenend
fein gegeven to hebben, dat zij zich doodflil moest houden,
cerllond met den boer bet volgend gefprek :
• ood. We!, apik ! heb ik bet u niec gezeid ? adc g!j
nu mijn briefje genomen, dan hadc gij een mooi gelukje
gehad .
De Boer, heel droog. s 't waar?
De ood.
a zeker! En ik heb dat briefje, en nag meer
van dac ze!fde nommer, aan anderen verkocht, en die zijn nu
*at in hun fchik .
De Boer, op den vorigen coon . ' geloof bet wel .
• ood En, als gij nu her briefje genomen hadt, zoudc
gij dan ook tier in uw fchik geweest zijn?
De Boer. Dar weet ik niec .
De ood. Weer gij dat niet? We! man , dan bade g1j no
beer war geld gekregen.
• Boer. Dat kan wel ; maar bet zou mij ligt flecht ge.
leken hebben .
er geld maakt altijd zoo gelukkig niec, en
vooral geen loterijgeld .
De ood. Daar hebje gelijk in ; maar dat komt flier van
her geld, of omdat her loterijgeld is, apik ! Dat is dwaze
praat : maar her komt van her verkeerd gebruik van bet geld .
De Boer . Non ja, dac wil ik hebben : maar weer ik nou,
of 1k, die gees geld gewoon ben, bet w4l gebruikt zou
bebben?
De ood Daar was geen vrees voor, als gij mijn' raad
maar hadt willen volgen .
ier was de boer een weinig over flaag gezeild, en zweeg .
De ood hernam her woord, en zei : ,, Maar, apik!
ale gij nu evenwel, zonder dat gij 't wist, toch nog
eens een briefje hadt?" De boer keek daarop, met groote
oogen, eerst den ood, en roen zijne vrouw aan ; en nu zag
hij fpoedig, aan de laatfle, genoeg, om to begrijpen, dac zij
waarlijk, in 't geheim, toch een briefje had aangenomen . ij
fch ud-
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fchudde, met een fuursch gelast, bet hoofd, en zou welligt
zijn ongenoegen geuit hebben ; maar de food liet hem geen
tijd, vertelde hem, met weinig woorden, de toedragt der

zaak, dat hij bet briefje aan zijne vrouw, nit medelijdett
met hunne behoeftige omilandigheden, en op hoop, dat z9
wat zouden trekken, had opgedrongen ; „ en nu," zeide bij,

,, moogt gij uwe vrouw wet bedanken ; want uw nommer,
zeg ik je, is heel gelukkig geweest ." De boer zweeg . „Wet,
apik!" hervatte toen de ood, " ben je nog bevreesd, dat
de prijs je geen geluk zal aanbrengen?
omaan! goof er niij
de hand op, dat gij mijn' raad zult volgen, en dan twijfel

ik niet, of God zal zulke brave lut, als gij en uwe vrouw
zijt, met bet geld ook zegenen ." De boor reikte nu, bewogen, de hand, de vrouw fchreide overluid, en de kinderen,
dit ziende, begounen to huilen . De
ood zelf had werks

genoeg, om zijne aandoeningen to onderdrukken . Toen men
wat bedeard was, zeide hij tot de vrouw : „ Wel nu, Neel .
tje! zou je dan ook niet eens vragen, wat je dan Loch getrokken hebt?" - „ Dat is ook waar," antwoordde zij.

,, Nu, wat hebben wij dan getrokken?" „ a," was het
wederantwoord, „dac moet je nu eens raden ." Na een poosje bedenkens, zeide zij : „ Misfchien wel honderd gulden."
De ood lachte hartelijk, en hervatte : „ Gij moot al heel
ortom , hij liet haar radon en herraden,
wat auders radon ."
en gaf haar eindelijk, met vele omwegen, kennis, dat zU
niets minder had getrokken, dan een zestiende van den hood
lien prijs, --- voor haar hoofd duizend gouden dukaten . Dit

word, bij man en vrouw, nu met meer verbaasdheid, dan
aandoening, vernomen, omdat zij zich zoo geen begrip kon .
den maken, welke waardij duizend dukaten wel hadden . De
vrouw vroeg, nadat zij wat nit hare bedwelming bgkomen
was, hoe en wanneer zij nu dat geld krijgen zouden? De
food antwoordde : , Dat geld zult gij, als gij mij bet briefje
wedrgeeft, van mij krijgen ; en ik zou bet u terftond kunnen
bezorgen ; maar dan zoudt gij mij daar weder wat voor moe-

ten betalen, en dat begeer ik niet . Gij moet zes weken
wachten, en dan zal ik bet u brengen . Maar gij behoeft nu
ondertusfchen geen gebrek to tijden . Morgen zal ik u we!
wat geld to leen geven. Maar nu," voegde hij er bij,
, moet ik been ; en ik raad u, dat gij het maar aan niemand

aegt, dat gij wat getrokken hebt, tot dat ik nader met u
ge-
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gefproken heb ." Zij beloofden bet ; en nu volgde met den
man, die hem thans cenvoudig, maar opregt , dank zeide,
nog eene korce woordenwisieling, onder welke de vrouw hec
loterijbriefje voor den dag haalde, en bet, in hare onnoozel .
held, aan den ood, omdat hij van bet terng to moeien ge .
ven gefproken had, ter hand wilde ilellen.
ij brags haar
onder bet oog, dat dat nog niet wezen moest ; dat zij hot
nu vooral zorgvuldig to bewaren, en hot niet over to geven
had, dan als hij geld brags . Zij dacht, bet was bij hem zoo
goed, als bij haar ; dock N verzekerde haar, dat dat zoo
niet was, weigerde hot nan ce nemen, vertrok, en bragt
haar, des anderendaags, bet beloofde fommetje, om in tegenwoordige nooddruft to voorzieu . Voorts beduidde hij den man
nu ligtelijk, dat hij gees 1laafsch arbeider behoefde to blij .
ven, dat hij voortaan zijn eigen bedrijf doen, zelf eene kleine hofttede met eenige landerijen huren, ettelijke koeijen en
bet noodige bouwgereedfchap koopen kon, enz . ; en hij had
weinig moeite, om hem to overreden, dat hij veel liever deze partij moest kiezen, dan van zijn geld aan anderen leenen
of voorfchiecen, waartoe terflond allerlei aanzoek kwam . Eitrdelijk, de man bekwam zijn geld zonder korting, en bet plan
van den regtfchapen ood word gevolgd en uitgevoerd ; doze
bood daartoe in alles de behulpzame hand, en had vervolgens
bet uitftekend genoegen, bet huisgezin welvarend, gelukkig
ca dankbaar to zien .
Wat den kleermaker nangaat : ook dozen zocht de ood
terflond op, om hem zijn geluk bekend to maken .
ij vond
hem nu elders aan den arbeid ; en de fnijder, zoo ras hij hem
zag, wel begrijpende , dat hij hem daar niet zou komen zoeken, zoo hij hem niet lets goods to melden had, vroeg hem
terilond : was hij hem kwam berigten? „ Gij hebt een' mooijen prijs gefprkken," was bet antwoord . „ Goed," zeide de
ander, „ lk houde woord : de arme zal de helft hebben ." -„ Braaf!" riep de jood, die hem nu ook allengs zijn geheele geluk verkondigde, en hem vervolgens zfln geld hezorgde, dat hij , blijde en edelmoedig, met do armen van !1 .
deelde .
Wie verneemt zulke trekken, zonder ze, met wellust,
goed to keuren en toe to juichen, en zonder or over vele
nechtheden, die de meiischheid onteeren, door vertroost to
worden? Waarom worden zij zoo weinig algemeen beketxl

ge-
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gemaakt? oe zeldzamer men wit, dat zij zijn, hoe meer zij
dit, om de eere van ons geflacht, zouden verdienen . Uit
samnerking hiervan, komt misfchien de fchrijver van dit ver .
haal, als hij befpeurt, dat het niet ongevallig geweest is,
flog wel eens weder .

tLAGT OP

ET GRAF VAN DEN GENEES

EER RAUWEN t1FF 2

OVERLEDEN DEN EDEN FEBRUAR

S S.

W? W ie ook, door kunst bezield , op't vriendengraf moog treuren ,
k fineek in mijnen rouw der kunflen invloed niet .
turf 1k 't omfloerst gelaat van 't graf ten hemel beuren,
Vanwaar hij mijne tranen ziet?
Durf ik, van weemoed vol, mijn levenspad hertreden,
De bloemen kwijnen zien, waaraan hij luister gaf?
Neen, dichters! zingt van hem ; beweent dit ijslijk heden!
'k Sta u den hoogen lijktoon af.
Zaagt ge ooit de zegepraal der uchtendzon op 't duister,
et zinkend fchrikgevaart' der wolken aan haar voet?
Zoo fchittrend was zijn fland ; zoo vlugtte voor zijn' luister
De jammernacht van tegenfpoed .
Toen, door de vreugd bezield, die uit zijn fchoone daden,
Die uit zijn' boezem vloot en van zijn beeld nog lacht,
Toen zong ik bij dat beeld, met lauwren overladen
Door al wat deugd en kunstroem acht.
Toen zong ik zijn triumf, daar hij den Python velde,
Die vaak zijn echtgeluk in de ijzren klanuwen wrong.
Toen brags ik bloemen zaam, die hij op 't outer fleide,
Waar ik zijn kopren echtfeest zong .
Toen, zalig door 't genot, dat gade en kroost hem fchonken,
Droomde ik van feet aan feest in 't onbewolkt verfchiec ;
°k Zag daar, hoe fchittrend fchoon de huwlijkstoQrtfeu blonken ;
1ielaas! de lijktoorts zag ik niet.

Mar
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Meat nu, ter prooi der fmart, die, wrekende en verbolgen,
Niet als een blikfem treft, die plotsling blaakt en brands,
)1aar als een traag venijn, dot , achtloos ingezwolgen,
Wreedaardig knaagt door 't ingewand ;

Wu kan ik, op ziju graf in diepen rouw verloren,

Niets dan bet luid gekerm der kinderlijke fmart,

Niets dan her bang gefteen der huwlijksliefde hooren,
Dien rouw gevoelett in mijn hart .
a, liefde, vriendfchap , treurt ! - ij, nit wiens miazame oogea
't Vertroostend licht der hoop op al uw rampen blonk ;

Die u, door krankte en fmart op 't doodbed reeds gebogen,
De vreugde en 'c leven wederfchonk ;
Die, zwichtten, trots zijn kunst, de broze levensdraden,
elaas! zoo zwak gehecht can 't ras bezwijkend hart,
Als ware hij alleen met alter rouw beiaden,
Uw arts bleef in uw zielefinart ;

ij , die met t nen blik de bron uws leeds doorgrondde,
Vaak door den rustig woord uit wanhoop kalmte fchiep,
De drifter, hoe vol kunst omfluijerd op de fponde,
Weldadig uic hear fluimring riep ;

Die,

in den breeden kring der vriendfchap en der vreugde,

't Gewoekerd uur herfchiep in dagen van genot,
er flichtte door zijn' ernst, daar met ziju fchercs verheugde,
Geluk verfpreidde op alter lot ;
ij viel ter prooi des doods, die, wrekende en verbolgen,
Niet als een blikfem trof, die plotsling blaakt en brandt,

jO aar

als

ten traag venijn, dot, achtloos ingezwolgen,
Wreedaardig knaagt door 't ingewand ;

ij viel, de ontwortelde olm, door flormen afgef!reden,

En rukte door 7 ; 11' vat bet fchoonst gebloemte in 't graf.
Zingt, dichters! zingr van hem ; beu;eent dit ijslijk hedenf
'k Sta u den hoogen lijktoon af.
M . P . ELTER, geb. WOEST

OVEN.

MENGEL

PER

.

OLYMP A FULV A MORATA .
Door
P. C

EVALL

ER,

Predikant bij de Thalfche Gemeente to Amferdam . (*)
Morum fanctimonia, ingenio et eruditione, cum quavis prls .
c i aevi comparanda foemina .
T U ANUS, ldst. Lib . $V . Cap . 4 .

.Dit

geflicht , M .
. , is aan de vereering van ware
verdienflen gewijd .
ot zal dus niet vreemd aan deze
plaats zijn, indien ik , de laatfle fpreekbeurt bij het Departement der Letterkunde vervullende, de gedachte .
nis van eenen voormaals beroemden, maar nu fchaars
vermelden, en mogelijk aan fommigen onder u geheel
onbekenden naam herroepe en verlevendige .
De zestiende eetiw, die, even gelijk de grond,welke,
lang braak gelezen hebbende, vele groeikracht in zicii
bevat, zeer vruchtbaar in uitnemende vernuften was,
telde onder hare edelfte fieraden , o L v M h A T U L V A
'Al 0 R A T A . k bezat de nu zeldzaam gewordene verzame •
ling van bare, door C E L U S SF CUNDUS CUR O
in hot jaar 1570 to Bazel uitgegevene, en aan oninginne E L Z A B E T opgedragene fchriften (t), weinig
in getale , daar de overigen in de verwoesting van hare
woonplaats verloren gingen, maar gewigtig door letterkundige en zedelijke waarde . k had dezelve in vrocgeren ti id met belangflelling gelezen . Op nieuw then
kleinen fchat van oude en eerwaardige kennis doorloopende, kwam de gedachte bij mij op , om aan doze eons
zoo
*) Uitgefproken in FEL X A ER T S, den 25 van Lentc
maand, 8i8 .
(j-) O L Y Al P E F U L V 1E R 0 R A T tB FoC/fi,ke dOGtisfzl A
ac plane divine Opera onmia .
afilea, 1570.
M NGELW . 1818, No. 7x
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zoo hoog geprezene, maar nu niet nicer genoemde
Vrouwe eenige hulde to bewijzen . k heb niets kunnen
raadpleger., dan de zoo even gemelde verzaineling, bij
welke nog eenige brieven van tijdgenooten aan en over
haar gevoegd zijn . Zij zelve moet this, gelijk zij zich
in hare overgeblevene fchriften gefchetst heeft, en flof
en vorm geven . k treed niet op als lofredenaar . k heb
tooi noch fieraad noodig. k fpreek van haar, gelijk zij
was . Geen enkele trek, die u zal worden medegedeeld,
of hij is naar waarheid ; en ik zoude gelooven hare nagedaclitenis to onteeren en haar karakrer temiskennen,
indien ik trachtte, nicer tot uwe verbeelding, dan tot
uw ver[land en hart to fpreken . Nederig en ecnvoudig
inoet mijne rede zijn, gelijk zij bij de uitgebreidfle wetenfchap en al de eer, die haar hoofd verfierde, nederig en eenvoudig was .
OLYMP A FULV A MORATA zag in den jare 526
to Ferrara het eerfl :e levenslicht .
aar vader , F U LV O P E R E G R N O M O 1t A T O,een 1Llantuaan van geboorte, had in verfcheidene fleden van talie de fchoone wetenfchappen onderwezen, en was de leermeestpr
der jonge lertogen van Ferrara geweest . De dochter
D E N X , honing van Frankrijk, de
van L 0 D E V
edele R E N A T A , bekloin , door haar huwelijk met een'
dier Vor[len, den -lertogliiken zetel . Zij kende en eerbiedigde bet licht, hetwelk zich in Frankrijk , Duitschland en talie verfpreidde . flaar of, en Ferrara zelve,
was de flille fchuilplaats voor alien, die door de bet
licht fchuwende grooten of geestelijken vervolgd wern deze beginfelen voedde zij ANN A, hare dochden .
ter,op . Vroeg, zeer vroeg zich ontdekkende fmaak voor
wetenfchap en kunst onderfcheidde deze jonge Vorstin .
PEREGR

NO D ORATO C11

O

ANNES S

NAP

O,

een zeer opgeklaard geleerde van then tijd , vormden haTen vluggen geest . De eerile, die, als een fchrander
beproever van alien goeden aanleg, fpoedig bij zijne dochter o L Y M P a eene heerfchende neiging tot alles , wat
good en edel is, onrwaarde, en aan de gelukkig(te verme-
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mogens de beste leiding, met de grootfte zorgvufdigheid, gegeven had, fmaakte eerlang bet onuitfprekelijk
genoegen, dat, op uitdrukkelijk bevel der ertoginne .
Moeder, de jonge 0 L Y M P A , als gezellinne van hare
dochter, in alle hare letteroefeningen deelen moest .
Van dat oogenblik bewoonde zij bet ertoglijk paleis,.
Afftand van geboorte en rang verdwenen bier . De edelite band, die van wetenfchap, fmaak en detngd, vereenigde deze beide, zich zoo fchoon ontwikkelende zielen .
De vorderingen van OL Y M P A gingen inzonderheid
Allen denkbeeld to boven . Zij was niet alleen gemeenzaam met de beste fchrijvers der oudheid, fprak vaardig
de Griekfche en Latijnfche taal , fchreef zuiver en rein
in beiden, gelijk uit eenen belangrijken brief, door den
geleerden vader aan zijne geleerde dochter over de uitfpraak der Latijnfche taal gefchreven, en in bovengemelde verzameling opgenomen,overvloedig bliikt,maar
zij beklom ecriang den leerffioA , en gaf, tot verwondering van geheel talie en van menigen vreemdeling, door
aren room naar Ferrara gelokt, in den ouderdom van
naauwelijks 17 jaren, letter- en zedekundige lesfen over
de Paradoxen van C C E ti 0, wiens wi;sgeerige fchriften zij bovenal waardeerde . Met eere bekroond, en bet
voile vertrouwen der jeugdige Vorstin en hoogstderzelver moeder genietende, vloeiden bare dagen zaclitkens
been , to midden van alie die genoegens , welke de
befchaving van bet verftand, de veredeling van bet
hart, en de teederfte vriendfchap, door fmaak en kennis gevoed, kunnen opleveren .
Tot dat toppunt van geluk was o L Y M P r A geftegen,
toen eene doodelijke krankte, die aren vader aantastte, haar tot de vervulling van eenen voor haar zoo treu .
rigen, maar dierbaren kinderpligt riep . De zwakte van
hare moeder, L U C R E T A, en de nog zeer jeugdige
leeftijd van hare zusters en broeder vorderden hare tegenwoordigheid in bet ouderlijkc huis . Dit was voor
War geene opofl'ering van grootheid : zij wist, dat pligtsbetrachting altijd ware verhef ing is . Tot bet laatfle
o0gc;n- .
X
a,
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oogenblik zorgde zij rusteloos voor den besten vader,
en iloot zijne oogen met kinderlijke liefde en dankbaarbeid . Nu werd er niet gedacht aan wederkeering tot
vorigen hand en luister : zij nam bet geheele onderwijs
en opvneding van hare jongere zusters en broeder op
zich . Weinig had zij to overwinnen, daar zij erkende,
dat een hooger belluur haar deze taak opleide. L o D Ew x's dochter en ANN A keurden dit goed , en waren alstoen nog o LY M P A's opregte vriendinnen .
Maar aan de zijde der verdienflen Nat altoos de nijd
en ijverzucht, vooral in dagen, waarin de begrippen,
bet zij burgerlijke of godsdientl :ige, aan bet gisten zijn,
en tegen elkander werken . 0 L Y Dt P A was to grout,
en hare denkwijze to flrijdig met den geest der tijden,
dan dat die glans niet aan fommigen zoude hinderlijk
geweest zijn . Eene gevoelige en diep fmartende beproeving wachtte haar. Onzalige intrigues - vergeeft,
., dit onduitfche woord! ik vond in de ollandM.
fiche taal geen ander, hetweik daarmede ten voile zonder omf'chrijving overeenkwam ; en ik verlieugde mij
daarover , dewijl ik er het natuurlijk gevolg uit trok, dat
welligt zoo jets oorlpronkelijk vreenid aan onzen landaard was - onzalige intrigues bragten, men weet niet,
langs welken weg en door welke middelen, verkoeling
en verwijdering in bet hart der Vorstinnen , vooral bij
de anderzins zoo onbevooroordeelde R E N A T A, en men
wist alle gelegenheid tot zelfverdediging en opklaring
der duisternis zorgvuldig of to fnijden en onmogelijk to
maken . OLYMP A gevoelde bet fmartende van den
pijl, die haar bet hart doorboorde ; maar zij onderzocht
niet, van welk een' kant hij kwam ; zij veroordeelde
niet ; zij bewaarde hare eerfle liefde,en droeg en fmaad
en leed met al de gelatenheid, die aan groote zielen eigen is . ntusfchen, daar zij door haar verkeer met REN A T A ell ANNA de eerfle beginfelen der hervorming,
die voor Europa daagde, ingezogen, en dezelve door
lezen en eigen nadenken gekoesterd en verflerkt had,
trok zich van dezen leant Len nieuw onweder over haar

hoofd
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hoofd to zamen . UL u s n E
, Rome's Opperhoofd,
wist door zijnen invloed,en door bet huwelijk van ANertog D E c u s E , zoo bekeiid uit de geN A net den
chiedenis der vreesfelijke worfteling, welke Frankrijk
korten tijd daarna onderging, eene geheel andere wending aan den geest van Fcrrara's inwoners to geven .
Spoedig verfcheen de onverdraagzaamheid met al haar
gevolg, en veranderde eene fchuilplaats tcgen hot kwaad
in een tooneel der rampzaligfle vervolging .
0 L Y M P A zag bet dreigend gevaar, en zocht, zoo
mogelijk, hetzelve to ontwijken .
;ertoe deed zich de
gelegenheid op . Een uitnemend jongeling, Duitfcher
van afkomst, A N D R E A S G R li N D L E R, geleerd in
allerlei letteroefeningen, vooral in de wijsgeerte en geneeskunde, in welke laatfte wetenfchap hij tot den
hoogflen akademifchen rang en eer, in then tijd to verkrijgen , was opgeklommen, en die reeds lang, in ililte,
0LYD P A, met welke hij in jaren, fmaak, neigingen
en gevoelens zoo zeer overeenflemde, vereerd had , vroeg
bare hand, en verkreeg dezelve . Doze befcherming
was echter in Ferrara niet genoegzaam .
are verlichte denkbeelden en do achting, waarin zij flond, waxen
in bet oog barer vijanden to flrijdig met hunne belangen, om niet op allerlei wijze baar verderf to zoeken,
en haren geheelen val to bewerken . 0 L Y ai P A dacht
dus ernflig aan bet verlaten van bet haar voormaals
zoo geliefde Ferrara . Eene barer zusters was to Milaan gevestigd . Zij gaf de andere over aan de zorg van
hare vriendin L A V N A u a S N A , cone edele Romcinfche vrouw, beval hate moeder aan de teedere waakzaamheid der jongfle, en nam haren broeder E M L u s , nog geene acht jaren oud, geheel onder baar
opzigt . Met hem en haren lotgenoot trok zij bet Alpifche gebergte over, om in bet, wel is waar, deerlijk
beroerde en gefchokte, maar echter vrilheid-ademende
Duitschland, to midden dier voortreffelijke mannen,die
zoo veel lichts voor geheel Europa ontfloken hadden,
den zegen van heilzame en weldadige opklaring, in
X 3
bet.
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bet gene den mensch bet meest eerwaardig is , to fmaken .
Bij alles, wat 0 L Y M P A tot hiertoe ondervonden
had, verloor zij niets van then helderen, werkzamen,
onderzoekenden, en zich in alles, wat waar en fchoon
is , verlustigenden geest . Ook fchijnt bet , dat tijden
van beroering Diet altoos nadeelig zijn voor verftandeli.jke en zedelijke ontwikkeling . De beste gedenkf ukken der oudheid dragen den il :empel van innerlijke waarde, naar mate zij nit de botfing der liartstogten geboren , en door bet vuur der beproevingen gelouterd zijn .
Door ervaring, tegenfpraak, moeijelijkheid en ftrijd
wordt de mensch gevormd . 4thene en Rome waren
hunne groote mannen verfchuldigd aan de fchokken,
die de that onderging, en aan de woeling der driften .
l~ooit heeft Europa zulk eene verzameling van edele
veri uften gezien, nooir iloten zij zich meer aan elkander, dan toen de duisternis de uitertle pogingen infpande, om het opgaande licht to verdonkeren . Bijzondere gevoelens verdwijnen, wanneer men Unen vijand
to beltrijden heeft . Men onderil:eunt zich onderling
door ingezamelde wetenfchap . De eene vonk brengt de
andere voort . Men zoekt minder lof, eer en toejuiching, dan in dagen van rust . Men gevoelt de behoefte, die men heeft, aan kennis . Geen ijdelen roem,
maar wijsheid en kracht, beoogt men ; en deze laatfien, die bij de af\visfelingen des levees het meest to
(lade komen, verliezen nooit aren invloed, en beloonen heerlijk de genen, die dezelve gezocht hebben . Dit
herinrert ons aan de letteroefeningen van eenen
E LV D OS Pa scus,vanwienTAC TUSOnszegt(*),
dat hij in zijne jeugd de fchriften der wijzen doorzocht
bad, niet om nuttelooze en ons ledig latende geleerdbeid onder eenen fchitterenden naam to verbergen,
maar om , door wetenfchap geleid, zich tot een werkzaam leven, tot bet bettuur der openbare zaken voor
to bereiden , en de ziel to wapenen tegen de onverwachte
flagen van bet lot. - Zoo had 0 L Y Al P A de ouden en
de
.
Cap,
.
(*) ist, Lib .
s
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de lateren gelezen ; in dien geest had zij zich op heilzame kunde toegelegd ; en nu, bij de flormen des levens,
die haar reeds zoo vroeg trofl'en , oegstte zij er de fchoone vruchten van in .
talie verlaten hebbende, bragt zij eerst eenigen tijd
to 4ugsburg door, aan bet huis van den geleerden
G E 0 R G
E R 4 A N, een' der Staatsraden van oning
F E R D N A N D . Doch dit was de plaats niet van hare
beftemming, waar eens grootere en zwaardere rampen
haar to beurte zouden vallen . Sch)veinfurt, toenmaals
eene vrije Rijksftad in den Frankifchen kreits, was bet
vaderland van haren echtgenoot . Dit oord had boven
anderen tie voorkeur .
ier waren nog eenige bezittin.
gen van G R U N D L E R . Flier hoopte bij zijne kunst
met gezegend gevolg to oefenen, en al bet geluk, hetwelk opregte liefde geest, ongeftoord to genieten .
OLYMP A befteedde nu de rust, welke zij na de
vervulling barer buisfelijke pligten fmaakte, aan de op .
voeding van den jongen E M L U S . Zij zelve onderwees hem in hot Grieksch en Latijn , en leerde hem de
fch-oonheden der ouden kennen .
et was in Schweinfurt, dat zij zich bezig hield met eene Griekfche vertaling der Pfiilmen, en bet vervaardigen van andere dichtftukken in die zelfde taal, van welke er nog maar eenige weinigen, die den geest van
o m E R U s en P ND A R U s ademen , overig zijn .
n Scbweinftirt fchetlte
zij, met warme va ,lerlandsliefde, in den ftijl van T U+
CYD )ES,degrootedaadvaniuc us SC EV0LA .
Waarfchijnlijk was bet aldaar, dat zij eene fchoone Latijniche overzetting gaf van fommige der beste flukken
van s 0 C A C o . Dit is meest verloren .
et was ook
daar, dat zij eene geregelde briefwisfeling hield met aren ouden leermeester S N A P 10 , op dien hartelijken,
dankbaren en eenvoudigen toon, die haar zoo eigen
was ;met P ERRE PAUL VERGER O,dien ftandvastigen verdediger des vrijen onderzoeks in za'ken van wetenfchap en godsdienst ; met F L A C i U s i L LYR C U S,
bij wien zij ten fterkite aandrong, Qm, daar zij bet
oogX 4
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bloogduitsch niet magtig genoeg was, de fchriften van
L U T E R, welke in die taal waren uitgegeven , in bet
Latijn of taliaansch over to brengen, ten einde bet
goede to bevestigen, en bet licht in haar voormalig vaderland nit to breiden ; met den zoo even genoemden
E R M A N, dien zij , omdat hii de hervorming
G E 0 R G
in bet geheim was toegedaan, durfde aanmoedigen, om
bij F E R D N A N D en ei zer A R E L de zaak der waar3ieid to bepleiten ; met C cE L U S c v R 10 5 den vriend
van haren vader, aan wiens onvermoeide zorg wij bet
geringe overblijffel barer fchriften to danker hebben,
en die zich ook bekend heeft gemaakt door de verzameling der ekelfchriften, die zoo veel toebragten, om , in
dien tijd, den f1room der onkunde en zedeloosheid to
fuiten - verzameling, die zoo zeldzaam werd, dat
E N S U S voor zijn exemplaar, bet eenigfte, gelijk
hij geloofde, dat er toenmaais beftond, met eigen hand
gefchreven heeft : Deze Feniks, die alleen is overgebleven, daar alle de anderen door Rome verbrand zijn,

et was uit
ertoginne D Y,
onvergetelijke vriendin barer jeugd, de
deelgenoote van alle hare oefeningen, den fchoonen
brief fchreef, zoo als er niaar weinigen ooit aan Vorfen gefchreven zijn , waarhij O L Y M P A, aan ANN A
de dagen barer kindschheid en jeugd herinnerende, haar
bezwoer, bij hare voormalige onderlinge liefde, bij de
beginfelen, die cens hare moeder haar zoo vroeg had
ingeboezemd, bij de kennis, die zij had van de leer der
. Schriften, bij bet gevoel van regt, dat zoo diep in
haar hart geplant was, bij de verbetering van inzigten,
waaraan zij zoo veel verfchuldigd was, en bij alles,
wat ooit wetenfchap en befchaving kunnen toebrengen, om menfchenliefde en verdraagzaamheid to bevorderen, - haar, zeg ik, bij dat alles bezwoer, om bet
lot der onderdrukten in talie en Frankrijk to verzachten, en de vrijheid des gewetens to bandhaven . De
gefehiedenis zegt ons, dat AN NA, hoezeer gekluisterd
en
kost aan

einfius honderd goud/lukken .
dat OLYMP A aan de

Schvveinfurt,
GU SE, de
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en belemmerd door aren fland en betrekkingen, dit
nooit vergeten heeft, maar menig kwaad verhoed, en
in menige wond balfem gegoten heeft .
Niemand was gelukkiger dan OL Y M P A in den fchoot
van haar huisgezin . De glans van aardfchen luister,
die haar zoo vele jaren omringd had, had niets van haar
fijn gevoel voor flille, onfchttldige genoegens weggendien zij zich zelve nooit vergat, toen alles
nomen .
haar ten dienite flond, toen een geheel
of haar toejttichte, zoo was ook nit de herinnering aan then hoogen iland geen beletfel voor de vreugde des huisfelijken
levens . Zij verachtte met geenen hoogmoed, hetgeen
zij voormaals was ; maar zij waardeerde haar tegenwoordig lot, en zag naar geene verwisfeling om .
oe
fchitterende hare vorige betrekkingen, hoe uitgebreid
de gaven van haren geest ook waren, hoe gezuiverd
haar fmaak, hoe rijk de fchat van hare verkregene kundigheden, zij achtte niets beneden haar, hetgeen de
zamenleving van haar klein gezin kon veraangenamen .
Zij vervulde de niinfte piigten met de eenvoudigfle bereidwilligheid . De liefde voor haren echtgenoot droeg
den flempel der beminnelijkfle jengd .
are groote geleerdheid verdoofde geenszins bet vuur van hare bevallige verbeeldingskracht ; en hare vroegere of latere
brieven, aan den fomtijds afwezigen vriend gefchreven,
floegen menigmaal den toon der Lesbifche Tier . - Zoo
vergenoegd en ilil genietend was o L Y M P A, toen op
bet onverwachtst een zwaar onweder boven dat dierbaar hoofd losbarstte .
De heerschzuchtige A L B E R T , Markgraaf van Brandenburg, wilde met geweld zijn gewaand regt op de
Bisdommen van Wurtsburg en Bamberg doer gelden,
en had daartoe het zwaard getogen . Op dens bezette
hij met een gedeelte van zijn krijgsvolk de vreedzame
verblijfplaats van G R ii N D L E R en diens echtgenoote,
en Sch3veinfurt werd het tooneel van namelooze ellende .
n den rijksban gedaan , maar dat vonnis verachtende ,
en onverzettelijk in zijn voornemen, zag men fpoedig,
X 5
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behalve bet leper der beide Bisfchoppen, ook nogM A Ut TS VAN SA SEN en
ENDR
VAN BRUNSW
, Op
A t EL'S bevel, tegen hem aanrukken .
Schweinfurt onderging eene belegering van bijna veertien maanden. Alle rampen vereenigden zich in die
zoo vreesfelijk geteisterde flad .
et grootfte gedeelte
der bevolking bezweek, en de overigen waarden als
fchimmen langs markr en ftraten . O L Y M P A, die in
een' bar er brieven, aan L A V N A U R S N A gefchreven, een treffend tafereel van then toetand fchetst,
bewaarde die effenbare geinoedsgefteldheid, die ons
zoo krachtig onderfteunt bij bet dreigend of drukkend
kwaad, en verdeelde aren tijd tusfchen vaardige hulpbetooning, waar zij maar uitkomst zag, en de door
geen krijgsgeraas to verioovene oefeningen van aren
geest . A t C
M E D E s bij Syracufe's beleg had geen
meer kalmte in bet onderzoeken van afgetrokkene wetenfchap , dan 0 L Y D P A in bet gedurig verzamelen
van nuttige kennis bij bet klimmen der gevaren . Eens
fcheen alles haar to ontzinken .
aar echtgenoot werd
door dezelfde ziekte, die reeds zoo velen had weggerukt, aangetast ; en bet oogenblik, waarin de fchoonfte band zou worden opgelost ,fcheen nabij . G R ii N DL E R herftelde , maar om ooggetuige van nog grooter
leed to zijn . Op thns verliet A L B E R T's leger onverwachts en in tilte de hd . Nu ademde men weder, en
men vleide zich met een beter lot . Treurig en ontzettertd was de misrekening .
et vereenigd krijgsvolk, in
de had gedrongen, fpaarde niets . Alle eigendommen
werden geroofd of vernield, en de had aan de vlammen
overgegeven . 0 L Y M P A, die tot driemalen toe aren
echtgenoot van hare zijde zag rukken, maar over wien
cene onzigtbare hand waakte, die hem telkens terugbragr, - 0 L Y D P A, die alle hare bezittingen, alle
de voortbrengfels van haren geest had zien verwoesten ,
ging, bijna zonder kleeding, barrevoets , met c R ii N DL E t en E D
. U s , uit bet rookend Schweinfurt , en
zocht hulp en toevlugt in bet naastbij gelegene -lamelburg .
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burg . Naauwelijks werd de ellendige daar toegelaten .
Er was bevel, oin geene vlugtelingen to ontvangen .
Mededoogen zegepraalde echter over geflrengheid . Eea
verblijf van vier dagen werd haar toegelaaan . Na der .
zelver verloop moest de door vermoeijing en krankte
bijna bezwijkende o L Y D P A wederoni de wijde wereld
in . Den daarop volgenden dag geraakte G R ii N D L E R in
levensgevaar, doordien in eene flad, welke niet in harm
brieven genoemd wordt, waar zij wilden yernachten,
de flellige order was gegeven, om hetgeen uit Schwein.
furt vlugtte ten dood to brengen . De onverwachte tus ,
fchenkomst van den Bisfchop van Wurtsburg fchijnt alleen de uitvoering van dat bevel belet to hebben .
ntusfchen was bet gerucht van o L Y M P A's bitter lot
overal verfpreid, gelijk haar naam reeds lang to voren
n geheel Duilschland was doorgedrongen . EindelUk
vond zij uitkomst . De Graven V A N R E N E C en E Re
B A C
, groote namen in de gefchiedenis van Duitsch,lands herfchepping, ontvingen dit zwervend huisgezin
net de onbepaaldfte deelneming, en zorgden voor ales .
oogstgewigtig zijn de bijzondertieden, die o L Y A P A aan CUR O mededeelt, omtrent de edele denkwijze en befchaving, welke er in die beide luisterrijke
huizen heerschte, en den invloed, then de herleving
der wetenfchappen op dezelven had . Om flrijd door
deze, in den warren zin van bet woord adelijkc, geflachten in alien nood bijgeffaan , zag men daarenhoVen FR E D E R B DEN
,
eurvorst van den Palts,
diep bewogen met het lot dier echtgenooten, en aan
beider verdienflen hu&de doende, zich haasten, om een
einde aan alle hunne rampen to maken, en al bun vorig
ced nit to wisfchen .
ij noodigde hen, met de grootfle hartelijkheid, naar
eidelberg to komen, en droeg
aan G R ii N D L E R , ter bevordering van den bloei der
Akademie , bet oogleeraarsambt in de Geneeskunde op,
en, gelijk fommigen willen, maar irk nit hare brieven
niet heb kunnen opmaken, aar OLYMP A den leer.
floes der Griekfche letterkundt •.
Na
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Na zoo veel florlnen een weinig tot bedaren gekomen,
zag men o L Y M P A geheel bezig, met bet lot van bare voormalige, nu zoo diep ongelukkige, fladgenooten
zoo veel mogelijk to verzachten . Zij vernam , met de
teederfe belangflelling, bovenal naar den toefland der
armen in de liefdadige geflichten, welke zij voormaals
zoo gaarne bezocht .
etgeen uit Schweinftirt, het
rampzalig Schweinfurt, naakt en van alles beroofd in
eidelberg verfcheen, werd door haren invloed en tusfehenkomst haar vermogen verzorgd . -- Te midden van
alle die fchokken en lotverwisfelingen dacht zij aan talie, dacht zij aan Ferrara ; ook daar lenigde zij de
drukkende omflandigheden van hare eerwaardige moeder . Altoos bleef zij zich zelve gelijk, haren geest
fleeds meer en meer vormende, en zonder om to zien
goed doende .
etgeen haar echter nu en dan wel eens
een oogenblik minder opgeruimd maakte, was bet verlies van den kostelijken fchat van oudere en latere fchriften .
oe verheugde zij zich niet , toen C (E L U S
c u R 0 , men weet niet door welk een toeval , eene)t
P L U T A R C
U S, met OLYMP A'S naam geteekend,
in Bazel ontdekt hebbende en met veel moeite magtig
zijnde geworden , haar then geliefden fchrijver, als het
eenig overfchot van hare in asfche en puin gelegde boekverzameling, toezond . Er was in eidelberg gebrek
aan klasfieke werken . edereen maakte bet zich tot eer
en pligt, om haar, die toen Duitschlands roem was ,
hierin behulpzaam to zijn . De door hunne uitgaven
van oude en andere fchrijvers zoo hooggeachte bockdrukkers van dien tijd, O P O R r7 U s, E R V A G U S
en FRO B E N U S , wedijverden met elkander, om aan
OLYMP A alles, wat bij hen bet licht zag, to doen
toekomen . Zoo algemeen was de achting, welke men
haar toedroeg ; zoo groot de vereering van haar uitflekend vernuft ! Whelk een heerlijk vooruitzigt voor deli
bloei der letteren in eidelberg! Maar neen! de hitte
van den dag was to geweldig geweest , dan dat die
fchoone bloem niet haast bet hoofd moest buigen .
0 L Y :V -
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0 L Y M P A bezweek , nog Been 29 jaren oud zijnde , en
werd, weinige maanden na haren dood, door haren echtgenoot en broeder gevolgd . un gebeente rust to eidelberg
in hetzelfde graf. -Duitschland en talie treurden ; en
zoo roemvol was haar naam bij alien, die nederige en
reine geleerdheid op regten prijs wisten to ftellen, dat
zeifsonzeMARN X VAN ALDEGONDE,VaderwlLL E 1\T 'S getrouwe vriend, O L Y M P A ver heffende verre
boven de S A P P O'S , de C O R NN A'S en de P : AX L L A'S van den ouden tijd, in een fchoon Latijnsch
graffchrift hare nagedachtenis vereeuwigd heeft . Niemand
droeg dieper Teed, om dezen vroegen dood, dan c (EL US SECUNDUS CUR O, die ook LUCRET A,
in eenen door Christelijke wijsheid gekenmerkten brief,
die tot ons is overgekomen, van deze droeve mare de
eerfte tijding gaf.
et weinige, dat van hare werken is overgebleven,
ademt Cenen veelomvattenden en hoogen West ; en,
hoe groot de verfcheidenheid barer letteroefeningen ook
geweest zij, overal ontdekt men die zoo zeldzame eenheid, welke nimmer haar eigen oorfpronkelijl : karakter
verloochent, en de voor de wetenfchappen zoo nadeelige tegenf'rijdigheid zorgvuldig ontwijkt, welke er
dikwerf tusfehen geleerdheid en fmaak, genie en gevoel, kundigheden en f'ijl, vernuft en zedelijkheid gevonden wordt . Wat men ook van haar leze, bet is altoos OLYMP A'S geest, die naar een doel ftreeft .
Overal ontdekt men de heerfchende poging, om alle
wetenfchap en kunst, alwat bij dude of latere fchrijvers fchoon, edel en goed is , aan de eer van bet Christendom dienstbaar to maken . Dit was het onveranderlijke punt, waarop zij van hare eerfte jeugd bet oog
gevestigd had, en waarfchijnlijk eene der oorzaken van
hare zoo fpoedige en gelukkige ontwikkeling . Nook
offerde zij bet eene aan bet andere op . Nook geloofde
zij , dat bet ware, fchoone en goede, in welk een oord,
in welk eene eeuw hetzelve zich ook mogt vertoond
hebben, immer flit eene andere bron, dan uit de onzigt-
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zigtbare Oorzaak van alle volkomenheid, ware voort .
gevloeid . De iporen konden zwakker en minder zigt .
baar, de maat geringer, de mengeling niet altoos even
zuiver zijn ; maar bet onuitwischbare bleef, drong,
volgens haar inzien, door, en flrekte tot aanmoediging, en tot cenen onverbrekelijken band voor bet waar .
heidzoekend en waarheidvereerend hart . Nimmer bragt
het vlijtig lezen der ouden bij haar ligtzinnigheid of
hoogmoed voort . Zij wist de Stoifche wijsgeerte, die
zij naauwkeurig onderzocht had, gelouterd door hoogere beginfelen, tot zelfbebeerfching to gebruiken ; zij
vond in bet onvervalschte van de leer van E P C U R u s,
vereenigd met den goedcn raad, om de ivereld te gebrniken en niet to misbruiken , den regel , om vrolijk
en dankbaar to genieten , hetgeen eene goede en milde
hand op onzen weg verlpreidt ; en zij zag zelfs in bet
Pyrrhonisnutis en in den flkademifchen geest een middel
tot handhaving van die edele onafhankelijkheid, welke de
kluisters van menfchelijk gezag verbreekt, en zich zoo
gaarne vasthoudt aan hetgeen eens een wijsgeer, die
grouter dan ZENO, dan EP CURUS en PYRR O
was, aan de inwoners van Thesfalonika zeide : Onderzoekt alle dingen , maar bbehoudt het goede . --- 0 L Y MP A, de Paradoxen van c c E R o uitleggende, een
voortreffelijk overblijffel van zijnen fcboonen geest, in
lietwelk hij onder anderen leert, dat hetgeen eerlijk is
oA alleen goed kan zijn ; dat iemand, die ware deugd
bezit , nooit ongelukkig kan genoemd worden ; dat een
wijze alleen vri; , alleen rijk, en de ondeugende arm en
flaaf is -OLYMP A,, zeg ik, dit gefchrift van MArC U S T U L L U S uitleggende, miskende daarin niet de
flille wenken van die zelfde waarheid, welke wij in nog
betere, nog onbedriegelijkere en meer gezag voerende
are redevoeringen, zeer kort,
fchriften eerbiedigen .
maar vol van zin en kracht en ziel, bij die gelegenheid
gedaan, zijn nog overgebleven, en flrekken ten fprel:enden bcwiize , dat zij wist to vereenigen hetgeen moot
vereenigd worden, om to bewaren hetgeen bewaard
noet
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.poet blijven ; ofichoon latere tijden dit heerlijk verband,
tot werkelijke terugzetting van ware geleerdheid, wel
eens dwaasfelijk verbroken hebben . Daar nu o L y MP A beftendig bet hoogere onderwijs der
. Schriften
met bet lezen der ouden paarde, zoo wachtte zij zich
voor zelfverheflng.
oe sneer zij vorderde in kennis,
hoe meer zij ook gevoelde, dat er veel ontbrak ; en de
uitbreiding barer inzigten in bet rijk der menfchelijke
kundigheden deed haar des to levendiger de grenzen,
die ons zijn voorgefchreven , erkennen .
oe beminnelijk werd nu niet iedere wetenfchap, die zij beoefende!
hoe gefchikt, om bet geluk der zamenleving to bevorderen, en de inwendige genietingen van bet hart to
vermeerderen ! Vandaar, dat zij nimmer uit de hoogte
op anderen nederzag ; vandaar, dat zij alle verdienften,
waar zij ook gevonden werden, vereerde ; vandaar hare
bereidwilligheid, om altoos to leeren, en hetgeen zij
minder duidelijk had ingezien voor betere denkbeelden
to verwisfelen ; vandaar, dat zij nooit ftreng oordeelde, noch eenige aanfpraak deed gelden, die zij geloof.
de, dat ookk anderen toekwam . Met then nederigen en
zachtmoedigen geest, met die echte geleerdheid, welke
zich geene ijdele aanmatigingen veroorloofde, lion en
mogt zij ftandvastig aren eigenen weg bewandelen,
zonder zich door den geest des tifds de wet to laten
ftellen . Zij had to veel onderzocht, to veel ervaring,
oin niet duidelijk in to zien, dat alle de groote mannen der oudheid juist daarom groot geweest waren,
omdat zij eene denkwijze, ftrijdig met den geest des
tijds, waarin zij eefden, hadden gehandhaafd . Of zoude immer s o c R A T E s, indien hij den geest des tijds,
bet nietig Sophismus, had willen huldigen, en zijne
vrije ziel aan hetzelve onderwerpen, genoodzaakt zijn
geweest, den gifbeker to drinken ? Waren
A RCUS TULL US,
UVENAL S en TAC TUS vlei.
jers van den geest des tijds ? Waren de meesten bunner fchriften niet regtftreeks tegen denzelven ingerigt ?
Gaf de eerfte niet den naam van Paradoxen aan de zoo
even
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even genoemde flellingen, dewijl dezelve zich ten eenemale van den geest des tijds verwijderden? Ook heeft
die geest altoos kluisters, hoe fchitterend,hoe gepolijst
en fchoon verfierd dezelve dan ook fchijnen mogen . s
het Pharifaismus aan de orde van den dag, dan buigt
alles voor het geestelijk geweld . s bet Sadduceismus,
hetwelk alles gelijk flelt,de heerfchende toon des t1jds,
dan wordt alles gebiedend uitgewischt . De wijze dus,
die denkt en gevoelt, die weet en gelooft, dat er een
onfeilbare Leeraar is, die, boven alie wijsgeerige en
godsdienilige fekten, boven alle ftichters derzelven,
all6dn het regt had , om zich het Licht der Wereld to
noemen, en als zoodanig eerbied en gehoorzaamheid
to vorderen,--die wijze luistert naar then Eenen, en
verbreekt in zijnen naam oude en nieuwe ketenen .
Dat zouden ook SOCRATES, AR ST DES, C Al O N , CAT o en de s c P o's gedaan hebben , indien
zij
em gekend hadden . Dat deden de edele en moedige helden uit de zestiende eeuw ; en vond men hier en
daar eene vlek, die hen ontluisterde, bet was een Overblijffel van gelijkvormigheid aan den geest des tijds .
Noch GAL L E , nOCh ACO, noch ERASMUS,
noch M E L A N C 3 T 0 N vroegen ooit : wat is de fmaak
der eeuw? maar : welke zijn hare behoeften ? Te trachten de laatflen to vervullen, was altoos tegen den geest
des tijds de wapens op to vatten . - Zoo dacht 0 L Y MP A . Zij kende maar 66n beflurend Beginfel , aan betwelk zij alles toetfle ; din Gezag, aan hetwelk alle
gezag onderworpen is . Vandaar die flille gemoedsrust,
bij alle de woelingen, waaraan zij was blootgefleld ;
vandaar die opgeruimde geest, die haar nooit verliet ;
vandaar die inwendige kracht bij alles, wat haar ondermijnde en haar ligchaam floopte ; vandaar dat vrolijk
oog en die blijde lath, met welken zij, flervende, aan
aren echtgenoot, hem de hand tocreikende, vroeg :
G R U N D L E R 1 ziet gij niet dat pad met bloemen befirooid, en dien helderen glans daar boven? Dit was
o L Y M P A'S laatfle woord, en bet heerlijl ;; bewijs , dat
de waarhcid'irijmaakt, dat de waarheid viede is .

E LZAME WER

LETS, OVER DE
ZEEWAT 'sR .

NG VAN

ET ZEEWATER .

E LZAME U TWER

Door F y . A P P E
to Scheveningen.

L,

NG VAN

Chirurgija

313
ET

Lat bet zeewater in fommige gevallen , waarin andere geneesmiddelen , van welken aard ook, vruchteloos
waren aangewend, bet eenigst hulpmiddel was, zal ik
door de volgende voorbeelden trachten to bewijzen .
et eerfle betreft F . A . , die bijkans elf maanden
aan alledaagfche, anderendaagfche en derdendaagfche
koortfen laboreerde . Door gepaste koortsverdrijvende
middelen werd hij van dezelve oogenfchijnlijk herfteld ;
maar de gevolgen ftonden voor hem zeer ongunftig, daar
men befpeurde, dat er verftopping in de ingewanden
plaats had, waarvan bet gevolg eene algemeene waterzucht was , welke men -door gepaste refolventia en diuretica trachtte to herftellen,doch vruchteloos . Gemelde
F . A . nam zijne toevlugt tot bet koude zeebad, 3 maal
daags , gepaard met bet inwendig gebruik van bet zeewater, waarmede hij , eenige maanden volgehouden hebbende, van zijne ziekte is herfteld geworden, en thans
eene volmaakte gezondheid geniet .
et tweede was bet 13 jarig zoontje van den eer
. . , dat aan eene tinea capitis leed, aan welk gebrek
hij van zijn 4de jaar of was onderworpen geweest . De
vader liet niets onbeproefd, o1n, indien het mogeli1k
ware, zijn zoontje herfteld to zien van zoodanig ongemak ; hebbende voorname Genees- en eelkundigen alles aangewend, wat de kunst bun aan de hand gaf,
zonder bet gewenschte gevolg . Eindelijk nam de vader
zijne toevlugt tot het zeebad, tevens met bet drinken
van zeewater . Er ontfiond door deszelfs gebruik eene
uitwafeining, die alle verbeelding to boven ging, en hij
werd oogenfchijnlijk erger ; maar bet blcek weldra, dat
die tiitwafeming nuttig was, en dat de fcherpte der
vochten, in ziin ligchaam huisvestende, door dir middel naar de huid werd gebra,t, met dat gevolg, dat hij
rlt,A1ENG.ELW . 1818- A'O . 7 .
Y
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mime woning radicaal herfteld heeft verlaten, en als
een frisfche gezonde jongeling met blijdfchap is teruggekeerd tot zijne bloedverwanten .
et laatfte is de eer B . , die, in een der ongezond .
lie gewesten buiten ons vaderland gewoond hebbende,
in hetzelve wederkeerde met een ziekelijk ligchaamsgefiel ; terwijl de onderfcheidelle geneeskundige behande .
lingen en proeven flechts gedeeltelijk derzelver oog .
merk hebben bereikt, maar de wezenlijke oorzaak niet
uit den weg hebben kunnen ruimen . 't Was bet zeebad,
dat de verftopping der ingewanden heeft -weggenomen,
en bet verzwakt zenuwgeftel herfteld ; genietende gemelde eer thans eene goede gezondheid .
WATER-WEEGBREE, ALS BEN M DDEL TEGEN DEN
DOLLEN

(

UFELAND V .

ONDS-BEET, AANBEVOLEN .

ARLES,

ournal f9c . Dec. 1817 .)

De worteis dezer, in onze flooten en andere wateren,
vrij veelvuldig voorkomende plant, (Alisma Plantago
L .) in Augustus verzameld, gedroogd en in poeder gegeven, moeten, volgens eenc vijfentwintigjarige ondervinding van een' ongenoemden, voor wiens waarheids .
liefde en bevoegdheid als waarnemer de berroemde
u,
een
uitmuntend
middel
in
de
F E L AND borg fpreekt
watervrees, uit bovengenoemde aorzaak ontftaande,
wezen .
Ook bij dieren, van dolle honden gebeten, en zelfs
bij dezen, werd deze wortel x#erkzaam bevonden .
De juiste gift wordt niet opgegeven . Wanneer de
wortel groot is, zoude nien, volgens bet voori'chrift,
66117 van kleiner twee of drie moeten nemen . - Dit
middel vordert en verdient een nader onderzoek .
. V.
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GROATE, TOT DUSVERRE ONONTDE TE, STAD WASSANA , EN NAAR MARO O .
(Vervolg en flat van bl . a88 .)
De

onig(Shear)vTombuct,inzjevrwachtingd

aravanen to leur getteld, belloot thans tot
cene nieuwe bezending van voorhanden ziinde waren
liertoe diende de aravane
naar de ftad Wasfanah .
van omtrent drieduizend man, met fnaphanen, lange
mesfen en lanfen wel gewapend, voorts drieduizend
ezels en omtrent tweehonderd kameelen, gezamenllik
beladen met zware waren, to weten ijzer, zout, tabak enz . , onder geleide van mijnen broeder S E
zelven en tien reisbedienden, ftaande onder het opperbevel van zijnen broeder S
. Nagenoeg twee .
honderd Moslernins verzelden ons op de reis .
et was in de maand Shual, dat wii de refs undernamen, zuidwaarts langs den oever der rivier Zolibib,
doorgaans vijftienhonderd voeten breed . Een klein , onbeniuurd dorp van omtrent tweehonderd huizen, uit
riet en leem gevormd, en, een weinig oostelijker, de
ftad Bimbinah, van riet en doom-kreupelhout omge .
ven, waxen, na verloop van zes dagen,de eerfie plaatfen, welke wij ontmoeteden, alwaar wij dan ook halts
hielden, tot bekoming van levensmiddelen en rust voor
onze dieren . Nu togen wij veertien dagen lang meer
zuidwaarts voort, tot dat wij, door een heuvelachtig
en houtrijk oord , de genoemde verlatene rivier wederona
bereikten . Elken nacht moesten wij in den ganfchen
omtrek groote vuren floken, ter afweringe van leeuwen, tijgers en andere wilde dieren, die vreesfelijk
brulden .
n eene kleine ltad, door naakte marten bewoond, vijandig tegen den oning van Tombuctoo, maar
in vrede levende met den oning van Lhasfanah, kochten
-tvij koren en osfen, daar zij ons, van wege hun ger+ng
y s
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getal, niet durfden aanvallen . Na eene rust van vijf
dagen, to-en wij zuidoostelijk, drie dagen , voort langs
de bogten der rivier, tot op eene groote bergketen,
welker beklimming ons zes dagen kostte, en ons ten
westen eene andere keten van zeer hoog gebergte vertoonde ; komende wij, na derzelver moeijelijke overtrekking, wederom aan den oever der genoemde rivier,
welke alhier zeer final en rotsachtig was, Twaalfdagen
Lang vervolgden wij onze reis, dan eens meer oost- of
zuidwaarts, langs een goed pad, houdende de rivier ter
regter zijde, welke nu wederom zeer breed en diepfcheen
to zijn . Na een verblijf van zeven dagen, terwijl wij
ons zeer vermaakten met de vaart in uitgeholde boomen,door de Negers als bootee gebruikt en met vlakke
fpanen beiluurd, naderden wij, zonder merkelijk ongeval, binnen veertien dagen, de flad l7asfanah, welker
ironing ons met zijne gezamenlijke krijgsmagt te gemoete tong, maar, op bet berigt wegens het oogmerk onzer zending tot den ruilhandel, ons eene vierkante omheinde plaats in de nabijheid der ftad ten verblijve deed
aanwijzen .
1)e ftad Wasfanah ligt aan den oever der reeds genoemde rivier, weli:e bij doze itedelingen dens naam van
are breedte is naauwelijks overzienbaar.
Zadi voert .
Zij loops zuidwaarts op tusfclien hoog gebergte . De
muren zijn gebouwd van vierkante op elkanijer gelegde, groote fteenen, zonder eenig cement vastgeftapeld .
Men vergunde mij eenen dag, om met vhf Negers de
itad door to wandelen . Zij is in een vierkant gebouwd ,
aan welks vier hoeken cene groote poort is . Rondoin
zijn alle landerijen met gerst , mais en andere gewasfen
bebouwd . Langs de rivier words veel rust geteeld . Ook
ziet men vele runderen en ezels ; maar paarden, noch
kameelen , noch fehapen , noch geiten . Daarentegen is
er een overvloed van allerlei gevogelte . Van onze aravane mogten , dag voor dag , flechts twintig perfonen
to geliik in de flad komen, en v66r den nacht moesten
zij dezelve weder verlaten . De itad zelve beftaat nit

hut-
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hutten van Been, zonder leem opeengeftapeld .
et dak
is van riet , belegd met groote bladen van dadel- en
palmboomen, en van nog cene andere boomfoort, gelijkende veel, ook in zijne grootere vrucht, naar den
dadel, bevattende een wit lap, dat zoeter dan melk,
en, offchoon hard, zeer goed to eten is . Tusfchen
eke but beflaat een gang . De oning, Oleeboo (goede
Sultan) genoemd, is een nog zeer jong, lang opgechoten man . Ziin huis, van ileen gebouwd, die met
cene foort van kalk, dock niet zoo hard, wordt aaneengehecht, is vierhoekig en zeer groot .
et wend mij
echter niet vergund, daar binnen to treden . Naar men
mij verhaalde, bevatte hetzelve meer dan honderd-envijftig vrouwen en tienduizend aven . De oning draagt
cen wit hemd en eene lange oranjekleurige broek . Over
zijn heind heeft hij eenen caftan of rok van roode itof
met mouwen, door eenen veelkleurigen zijden gordel
vastgemaakt . Om armen en beenen heeft hij geilreepte
zijden banden . Zijn haar is in kleine bundels vastgebonden , en op het hoofd draagt hij eenen hoogen hoed
van fierlijk geverwd riet, met fraaije pluinmen . Aan den
voet heeft hij zolen , met gouden kettingen vastgebon .
den ; gelijk ook boven de fchouders eene groote gouden
keten, met eenen bundel van kleinooden van edelgeileenten en fchelpen, welke door hunnen fchitterenden
;fans het oog verblinden . Op zijne linkerzijde heeft hij
eenen grooten dolk in eene gouden fcheede .
tij rijdt
doorgaans op eenen olifanr, de tanden van welke beesten eenen tak van handel uitmaken . Zijne lijf yacht beilaat uit tweehonderd Negers to voet, waarvan honderd
net fnaphanen, vijftig met lange fpiefen, en de overigen met pijl en boog en lange mesfen gewapend zijn .
Zij verzellen hem overal . Zijne krijgsmagt is talr%jk en
w6l toegerust .
let getal der ingezetenen is tweemaal
grooter dan dat van Tombrictoo . Ook vindt men aan den
overkant der rivier vele kleinere iteden en gehuchten .
oning en inboorlingen zijn lleidenen . Bij bet fterven
van naastbeltaanden maken zij, al fpringende, een groot
Y 3
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misbaar, en vallen op bet aangezigt . Bij elke nieuwe
nlaan vieren zij een feest, waarbij zij, den ganfchen
nacht door, blijven danfen op de maat van eene foort
van trom en bet fchudden van kleine fteenen in een'
zak . Zij kunnen noch lezen, noch fchrijven .
De voornaamfte inwoners van Wasfanah dragen hemden van witte of blaauwe ftof, korte broeken, en fommigen eenen langen overrok . De vrije vrouwen zijn
doorgaans vrij gezet, dragende een wit of blaauw kleed,
om de heup met eenen veelkleurigen gordel vastgemaakt .
Zij verfieren zich met allerlei gouden tooifel ., parels en
fchelpen, ringen in ooren en neus, banclen aan armen
en beenen en in bet haar . De behoeftigen dragen om
de heup eene ftof, nit den kokosbooin vervaardigd . De
mannelijke aven gaan geheel naakt ; de flavinnen bedekken hare fchamelheid met de genoelnde ftof. Zij zijn
vele in getal, meestal geketend, en moeten bet land
bebouwen . Langs de rivier wordt groote handel gedreven in fnaphanen, kruid, tabak, linnens, mesfen, enz .
n groote booten , welke van vijftien tot twintig menfchen bevatten en fomtijds drie maanden op reis zijn ,
en welker getal van drie- tot vierhonderd heloopt . Ook
de vischvangst is aanmerkelijk, maar door de nabijheid
der krokodillen gevaarlijk . De Negers zijn zeer minzaam
en gastvrij . Bij ons verblijf alllier regende het bijkans
elken dag. Na onzen voorraad verkocht , en driehonderd aven, vele olifantstanden, edelgefleenten, fchelpen en goud to hebben ingeruild, keerden wij langs
denzelfden weg terug, en kwamen, na eene reis van
drie en afwezigheid van acht maanden, in Tombuctoo
behouden aan .
Eene nieuwe aanvrage verbond ons aan eene aravane van vijftienhonderd man en vierduizend kameelen
naar Marokko, met tweeduizend flaven, flofgoud, oli .
fantstanden, tulbanden, gouden ringen, kettingen,
gommen enz . , net dric Sheiks aan bet hoofd . S E D
en ik hadden alleen onze beide kaneelcn, gedeeltelijk
met
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met gommen beladen . Twintig dagen togen wij door
een heuvelachtig oord, in bet gezigt van vele bernuurde fleden, over eenen riiken en vruclitbaren bodem,
door Mooren, Arabieren en Negers bewoond, en zeer
bandelbaar, zoo lang zij zelven niet aangevallen worden . Na de noodige voorziening, kwamen wij in de
woestijn, door dezelve in eene vlakte, en eindelijk aan
de drinkplaats Weydlah, na eene reis van achtrien dagen .
et water was zwart , zout , zwavelachtig en
groen fchuimende . ntusfcben vertoefden wij bier eenen
geruimen tijd, orn uit to rusten . Alleenlijk maakte eene
noodzakelijke waclit van tweehonderd man, ter beveiliging tegen leeuwen, tijgers, en ook zwervende rooverbenden , bet verblijf zeer moeijelijk . Des nachts van
den zesden dag werden wij , om twee ure in den vrocgen ochtendftond, door eenen fterken troep zwervende
Arabieren aangetast . Ongemerkt waren zij genaderd,
en drongen met een hevig fnaphaanvuur, met fpiefen
en labels, onder een vervaarlijk gefchreeuw, tot ons
door . Onze aravane was zeer fpoedig in verwarring ;
maar de digt ineengefchaarde menigte van kameelen ,
door onze wacht kloekmoedig verdedigd, bield de aanvallers zoo tang op , dat onze manfchap de wapenen
konde opvatten . Thans begon bet geviecht in al zijne
woede, terwijl het nog duister en de lucht zeer bewolkt was . Allerakeligst was , to midden der eenzaamheid, het geknal der fnaphaanfchoten, bet kletteren
der fabels, bet gefchreeuw der firijdenden, bet gebrul
der gewonde kameelen, en her Mermen tier ftervenden .
De ftrijd duurde twee uren lang, man tegen man, borst
tegen borst , tot dat de aanvallers eindelijk bet weld verlleten, en, met achterlating van dooden en gewonden,
zich door de vlugt reddeden . S E D bad eenen dolkleek in de horst, en ik een fchot in de lenden ontvangen . Niet minder dan tweehonderd-en-dertig der onzen waren gedood, en omtrent honderd gewond . Driehonderd kameelen waren of dood, of zoo zwarr gewond, dat zij niet nicer pan konden, en dus van kant
Y 4
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moesten gemaakt worden . Van onze aanvailers waren
er zcvLnhonderd zoo gefneuveld als zwaar gewond .
De laatflen maakten wij uit mededoogen van kant, en
omtrent honderd, die nog gaan konden, voerden wij
als haven met ons voort . De vlugtenden hadden intusfchen hunne, op eenigen affland achtergelatene,
goede kameelen medegenomen, zoodat wij flechts vijftig vonc'en, in eenen ongunfligen toefland, benevens
een aantal geweren, fabels en inesfen . Naar bet zes
gen der gevangenen , bedroeg hunne bende meer dan
vierduizend man , die reeds drie maanden tang op onze aravane geloerd hadden .
Voor eenen tweeden aanval beducht, togen wij denzelfden dag meer noordoostwaarts voort, en this op cenen
z :iwcg van den gewonen togt der aravanen of gelegen . Na drieentwintig dagreizen, kwamen wij aan eene
waterplaats, de acht Bronnen genoemd, waar wij overvloed van goed water vonden . Vijftig man en een - enier
twintig aven waren op dezen togt geflorven .
vertoelden wij elf dagen . Tien dagreizen verder bragten ons noordwestwaarts aan de drinkplaats Tivati, alwaar wij, na een diep baden in bet woeste zand, een
paar dagen uitrustten . Nu ging de togt voort in bet
Dadelen-land, naar de flad Gujelah, behoorende order
bet Tunef!che gebied . flier verdeelde zich onze aravane, gaande deels naar Tripoli oostwaarts over de
bergen , deels naar Tunis noordoostwaarts . Eindelijk
togen wij noordwestwaarts door eene zeer fchoone en
vruchtbare landflreek, en kwamen vervolgens aan hooge
bergen, waar zich die van Algiers van ons fcheidden ;
en , na bet Atlas-gebergte to zijn overgetrokken , kwamen wij, binnen twee maanden, to Fez, en eindelijk
to Marokko, met tachtig man en tweehonderd hameelen .
Gebeel arm en van alles beroofd zijnde, namen wij
terflond eenen nieuwen voorfla,g van Sheik A L aan,
die ons in that flelde tot den aanhoop van ffruisveders,
die to Marokko zeer gewild zijn . Ook deze reis was
moei •
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Moeijelijk, en niet dan na langen tijd in de woestijn gezworven to hebben, keerden wij terug, en moesten
ons geheellijk overgeven aan het lot , dat ons to beurte vigil , en ons 617 als haven ketende , 6f uit bijzon.
dere goedgunfligheid tot vrije menfchen herf'elde .
LETS,
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(Medegedeeid door ] .

B. C F R.

ZAMENSTEL .

t o Utrecht .)

Onder de menigvuldige kunstgrepen, waarvan de dwingefan-

dij, gedurende de jaren der overheerfching, zich , ook in ons
vaderlarA, tot verfchillende einden bediende, trok vooral de
invoering der Telegraaf de aigemeene opmerking tot zich . Bijzonder in mijne vaderftad, Anifferdain , was ik meer dan eens grtuige
van de aandacht en belang( elling, welke bet in werking bren .
gen van dezelve bij bet publiek verwekte . Nog wandel 1k, in
mijne verbeelding, op bet Weesperplein en langs de Schans, van
de Amftelfluis naar den kant der Plantaadje, of huiten de
Weesperpoort, en zie do navorfchende blikken der opmerkzame voorbijgangers naar de op dien dogenblik in werking
gebragte Telegraaf gerigt . Met gretige oogen, waarin eene
bevreenide nieuwsgierigheid to lezen is , flaat de oplettende
waarnemer elke manoeuvre der machine gade . lier houdt een
voorbijganger, met bet hoofd in den nck, den ftarendeu blik
naar omhoog gerigt, als uam hij daar zoo even eeu of ander
merkwaardig natuurverfchijufel in den dampkring waar ; Binds
voegt een paar wandelaars zich vertronwelijk bij een' derdeu,
of doze welligt achter bet fine van de mis ware : maar geen
uit den gapenden kriug is eeu ingewijde ; geen ontcijfert de
geheimzinnige bewegingen, de zijdelin che wendingen, de
rigtingen links en regts, der Telegraaf, die voor de meesten
der toefchouwers even zoo raadfelachtig, zoo onverhiaarbaar
zijn, als de lieroglyphen der oude Egyptenaren, of het teekenfchrift der Chinezen ; zelfs mousje, zijne wares langs de
f'raat uitventende, verlaat voor een oogenblik kruiwagen en
`koopmanfchap, om , zoo als hij zich op zijn anti- ebreeuwsch
uitdrukt, „ thog rheis heven nhaar de Sjeiu-machine to fthaan
f pikkheldren ."
Y 5
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Geen gefchikter middel kon er worden uitgedacht, otn, op
alle afflanden dier voormalige kolosfale Monarchij , de geregelde verftandhouding, tusfchen bet despotisch Gouvernement en deszelfs afhankelijke bezoldigden , in de verst verwijderde gedeelten des Rijks verfpreid, levendig to houden, date
de welbelluurde werking eener aaneenfchakelingvanTelegrafen .
De belangrijkfle depdcltes, hoofdzakelijke berigten van gebenrtenisfen, waarvan, vooral in bet laatfte tijdftip der ge .
dnchte crifis, de onberekenbaarfte gevolgeu konden afhangen, werden daardoor, in eene geringe hoeveelheid tijds, ter
kennisfe van bet
oofdbewind gebragt. Bij onvoorzienen
volksopiland, of andere voorvallen van veel aangelegenheids,
welke in de onderfcheidene Departementen zich konden opdoen, was men to Parijs, ineklwjztids,onmk
del'lijk van de voorname toedragt der zaken verwittigd ; en,
reeds den volgenden dag na bet gebeurde,^,kon eene geduchte magt, van die oofdflad , naar de verst afgelegene punten
des Rijks, in aantogt zijn . Ongemeen fpoedig, ja met ongetoofelijke fnelheid, werd op deze wijze de Dwingeland van
eenige omflandigheden, b . v . to .mllerdam of Utrecht aanwezig, onderrigt ; waarnaar deze alsdan zijne maatregelen konde nemen, en tijd in overvloed had, otn met zijnen aanhang
to Parijs, of waar hij zich beyond, de noodige middelen to
beramen, tot afkeering van bet gevaar of demping der oproeren, al naar dat zich bet geval mogt hebben :oegedragen .
Voegt men nu bij dit veel afdoend behoedmiddel de duivels .
kunilenarijen der zoo afzigtelijlte geheime Policie, en de gewelddadigheden der Gensdarmerie en overige nutoriteiten, wie
verwondert zich dan nog, dat de luizenaar van St . elena
zijn eenmaal zoo gevreesd gezag zoo lang heeft kunnen flaande houden?
k twijfel niet, of bet zal velen mijner Landgenooten niet
onaangenaam zijn, lets meer omflandigs omtrent de Telegraaf,
derzelver uitvinding, inrigting, e nz . t o vinden medegedeeld.
Gaan wij dezelve dan van naderbij bezien l
Ontegenzeggelijk is de kunst, om, op verre afflanden, elkander door zekere bepaalde teekenen, met den meestmogelijken fpoed en tevens duidelijk, to verllaau, reeds van oudsher bekend en beoefend geweest . De oorfpronkelijke uitvinding dezer merhwaardige kunst verliest zich cchter, even als
die van zo vole andere kunflen en wetenfchappen, in de
vroegfle eeuw'en der grijze voorwereld .
n den Trojaarnfchen
krijg
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krijg maakte men, ten einde elkander op afftanden to onderkennen, gebruik van fakkellicht ; welk eenvoudig, ongekunfteld tniddel naderhand, door bet vindingrijk zatnenttel van
E tv E A S , eenigermate werd volmaakt, en daarna, naar bet allezins beter gewijzigd voorfchrifc van P O L Y B U S, eene
gansch ordelijke gedaante verkreeg . Ten tijde der Puni/che
oorlogen bediende men zich van feinvuren, op zekere be.
paalde tijden aangettoken op torens, tot dat einde door n A rr.
N B A L in llfrika en Spanje, gelijk door P E R S E U S in Macedonia, aangelegd, en gebouwd in den finaak der vunrbaken
van Pharos . Niec alleen, ecbter, bezigde men tot dit oogmerk werkcuigen, welke op verre afflanden door behulp van
bet gezigc konden worden waargenomen, maar men maakte
ook gebruik van zulke toeftellen, waarvan de working door
bet gehoor kon worden onderfchept . Volgens D O D O R U S
van Sicilie, plaatflen de Perzen op zekere afftanden menfchen, met eene buitengewoon (lerke item begaafd, die elkander bet aan hen niedegedeelde moesten toeroepen, en alzoo
de onderlinge verfiandhouding levendig hielden . Ook in latere
tijden wist men, door de voortgangen van bet geluid, zich
bet noodige hulpmiddel tot gemeenfchap to verfcbaffen . Zoo
diende vooral bet gedaver van her gefchut veeltijds, om de
cene of andere gewigtige gebeurtenis openbaar to maken ; terwiji alsdan de zwaarte van bet gefchut, of de hoeveelheid
der kanonfchoten, den indruk en bet gewigt van bet voorge .
vallene moesten bepalen . Vandaar waarfchiinlijk nog de gewoonte, om, bij de geboorte van eon' Prins, bij eene leis .
terrijke overwinning, bij den intogt van eon' Monarch , of bij
andere plegcige gelegenheden, den volke bet gebeurde door
den donder van bet gefchut aan to kondigen ; gelijk ook
thans nog her getal der kanoufchoten van de meerdere of mindere belangrijkheid der omflandigheden afhangt . Soms deed
men deze foort van Telegraaf door eene andere vervangen,
wanneer bet geluid der klokken ter bekendmaking van bet
voorgevallene moest dienen, en de verfchillende toonen zoo
vele bepaalde letterteekenen, of wel overeengekomene nit .
drukkingen, moesten aanduiden ; terwijl ik vermeen, vandaar
ook re mo ;.gen afleiden bet gebruik, heden nog in zwang,
om, bij fommige gelegenheden, de klokken to luiden of to
befpelen ; zoo als b . v . bij eene begrafenis, of bij eene open.
bare firafoefening, eon dof gedreun of eentoonig gebengel
wordt gehoord, en hoc vrolijk carillon daarentegen eene op
ban-
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handen zijnde kermis of nationalen vreugdedag aankotldigr.
Flog bediende men zich elders van fpraakroeren (gelijk op
zee), welke door zekere daartoe aangeflelde lieden, op verfehillende tusfchenflanden geplaatst, bettuurd werden ; en op
andere plaatfen werd bet gebrek aan eene dergelijke foort van
Telegraaf door bet gebruik van trompetten, waldloorns of
sndere fchelluidende blaasinftrumenten aangevuld . et is waar,
bij den eerllen oogopflag moet men van bet ondoelmatige en
oneigenaardige van dergelijke voorwerpen, tot een dusdanig
gebruik gefchikt, overtuigd worden .
oe onzeker en on .
naauwkeurig moesten niet dikwerf de berigten zijn, door
middel van zoodanige feinen overgebragt!
oe ligt konden
zoo vele waarnetners mistasten in bet getal der falvo's of in
den toon van bet klokgeluid, waarvan toch, in zulke gevallen, bet boofdzakelijk verband van bet medegedeelde moesc
afbangen En, om bier eene menigte andere, daarmede gepaard gaande of daaruit voortfpruitende, zwarigheden niet op
to noemen, hoe was bet mogelijk, om altoos en in alien gevalle een' zoodanigen toeflel bij de hand to hebben, of in
oogenblikken van gevaar en bij voorkomenden noo .ddrang
denzelven geregeld in werking to brengen, zonder dat de
correspondentie twijfelachtig en af'gebroken werd, of bet geheim der verflandhouding openbaar geraalttei' Meer algemeen
was daarom ook bet gebruik, om elkander fein to geven door
bet uitfleken van vlaggen en wimpels, waarvan de fchakering
of de bijeenvoeging der hoofdkleuren naar de orde der onderfcheidene letterteekens van bet alphabet gerangfchikt werd .
Van alle de zoo even opgenoemden fcheen echter, zoo wegens derzelver eenvoudig en onkostbaar zamenilel als doelmatigheid, eene foort van Telegraaf, waartoe men lichtende
voorwerpen bezigde, langen tijd de voorkeur to verdienen .
Met regt kon men dezelve, als een der eigenaardigile en tot
dien tijd toe volledigfle toeflellen, aamnerken . Niet alleen bij
alle andere voorkomende gelegenheden, maar ook bij den
tiacht, kon men zich van deze Telegraaf met vrucht bedienen ; terwiji men daarenboven, flechts door de afwisfelende
rangfchikking van een drietal kortere en een ander drietal langere fakkellichten, in fiaat was, alle de letterteekenen van
bet alphabet nit to drukken . Dan, om niet langer to blijven llilllaan bij bet overzigt dier hulpmiddelen, tot welker
uitvinditig de nooddwang der omftandigheden veelal aanleiding
gal', willen wij thans overgaan tot de befchouwing Bier Tele-
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legreaf, welke wij , nevens zoo vele andere uitheemfche in .
rigtingen, federt de jaren onzer verdrukking, ook in ous vaderlaud hebben leeren kennen .
Naar al hetgeen wij in de gefchiedenis der uitvindingen
dienaangaande vinden eangeteekend, was ROBERT
OO
,
ten Engelschrnan, de eerfte, die, v66r ongeveer 130 jaren,
en dus op bet einde der zeventiende eeuw, aan de oninklijke Societeit der Wetenfcheppen to Londen, de voordragt
deed van een bijna dergelijk zamenftel, als wij in de tegenwoordige Telegraaf wedervinden .
k zeg, van een bijna
dergelijk zamenftel, ten einde to doen opmerken, dat, hoe
we! ook, gelijk wij firaks zullen zien, den Franfehen geenszins de lof kan worden ontzegd, van dit zamenftel allezins
verbeterd en tot meerdere volkomenheid gebragt to hebben,
hun echter de uitvinding der Telegraaf op geene gefchiedkundige gronden kan worden toegefchreven, als wearvan de eer
alleen aan genoemden Engelschinan toekomt .
let zameuflel
der Telegraaf, zoo als hetzelve thans bekend is, werd, dit
kan niet worden wederfproken, door een' Franschman ont .
worpen ; fchoon men dit ontwerp, gelijk ik zoo even aanmerkte, niet anders kan noemen, dan eene verbeterde wijziging van
o o z's uitvinding . n den zotner des jaars 1 794,
werd, door den eer C APPE, dit verbeterd ontwerp der
Nationale Conventie to Parijs voorgedragen . Wel is wear,
dat, aan die vergedering, C A P FE als oorfpronkelijk ontwerper werd opgegeven ; dan, naar laid van andere oorkoudeu,
zon dozen wel de verdienfte der uitvoering, maar can zekeren
L N G U E T de cer der oorfpronkelijke volmaking moeten worden toegekend . L NGUET, namelijk, zich in de Bastille
bevindeude, trachtte, door bet ontwikkelen van dit allezins
merkwaardig ontwerp, zich cene veelvermogende aanbeveling
to zijner bevrijding to verfchaffen . ij hood in den jare 1782
den Minister dit ontwerp aan, als een middel, door hetwelk
de geheimfte kabinetsorders van Yerfailles naar Brest, of naar
elk ander oord des
oningrijks, ja tot naar "eenen en Petersburg, konden worden uitgevaardigd ; en dat wel in een
en hetzelfde tijdftip, uiterst gezwind, en zonder bet geheim
in gevaar van ontdekking to brengen . Dit middel zon, vol .
gens zijne bijvoeging, hoogst naauwkeurig en tevens eenvou .
dig zijn, en de kosten der daarflelling cener dusdanige correspondentie tusfchen Veyfailles en Brest zouden welligt de
foul .
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fbmme van too Louis d'or maar even to boven gain . Zoodra was er niet van dit aanbod lets uitgelekt, of, gelijk men
ligt denken kan, de nieuwsgierigheid des publieks --.- des
Parijfchen publieks ! - word ten hoogile gefpannen . Dan,
toen, sang nadat L N G U E T op vrije voeten was gefleld, bet
voorflel, waaraan doze zijne vrijheid to danken had, onaange .
roerd liggen bleef, wordO ook wcldra de publieke nieuwsgie .
righeid, die aldaar altijd lets, hoe beuzelachtig ook, om m e.
de to fpelen, hebben moct, naar elders afgeleid .
L N G U E T was alzoo de eigenlijke verbeteraar van u o o it's
Telegraaf, en C f A P P E enkel degene, die bet plan daarvan,
onder eene nadere volmaking, in 1794 ten .uitvoer legde.
Maar, magr men vrngen, boo kwain den laatflen dir geheim
ter handen?
icrop vinden wij elders geantwoord : door RoS E S P r? R R E, onder wiens papieren (volgens let getuigenis
van eenen boezelnvriend des leeren C A P P E , door den druk
gemeen gemaakt, en ook in de Franfche nieuwstijdingen van
dat jaar to vinden) de ontvouwing der ganfche inrigting, nevens de berekening en bet geheime alphabet, zoude zijn we .
dergevonden . Door L N G U E T'S tweede gevangenneming,
onder let Schrikbewind, vielen, nevens den perfoon, ool ;
bovengenocinde authentieke flukken in handen van den vreesfelijken R O B E S P E R R E, die dezelven den ngenieur C APPr tot onderzoek overgaf . Doze vond dit plan van eenen
leer belangrijken inhoud voor de toenmalige ornflandigheden
der Republiek, wier krijgstoerustingen destijds zich reeds tot
over de grenzen uitilrekten . llij decide derhalve zijne gedachtcn daaromtrcnt der Nationals Conventie mede, welke
dadelijk do zaak aan eene Commisfre van Onderzoelt in handen gaf, en daarna, op let gunltig rapport van den Burger
L A t a N A L , bij decrees bevel gaf, om hot plan, onder oppertoezigt van C A P P E , onmiddellijk tell uitvoer to leggen .
Zoo ging alles zijnen flillen en langzamen slang ., tot dat de
ongelukkige L N G U E T in unij 1794 ten dood veroordeeld
word ; wanneer op eenmaal de nitvoering van let geheiin out .
werp met raslche fchreden voortging, daar, bereids in her
laatst van Augustus daaraanvolgende, een ofcieel berigt in
bet licht verfcheen, waarin het uitdrukkelijk beetle : de voorflag wegens de Telegraaf was reeds in hot voyage jaar gefchied . Op deze wijze werd, flit L N G U E T , die onder de
moordbijl der guillotine viel, c APP E, als oorlpronkelijk
vcr-
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vervaardiger van diens ontwerp, hem in de plaats geflcid .
Overigens laat hot zich uit bet hier ter seder geflelde thans
verklaren , waarom c A P P E de door de Nationale Conventie
hem aangebodene belooning zoo onverwacht van de hand .
wees ; dewiji vermoedelijk zijn inwendig gevoel hem bet onregtmatige van de aanvaarding derzelve nadrukkelijk zal hebben voorgefleld.
ot is mogelijk, dat ik voor menigen Lezer over L 1 NGUET'S gefchiedenis een weinig to breed bebbe uitgeweid ;
doch men houde mij dit guntig ten goede , daar ik inmiddels
vermeen to mogen gelooven, dat men nimmer met to groote
belangflelling regt kan does wedervaren aan de nagedachtenis
van eenen man, die, welligt, een beter lot waard ;g, onder de
verdrukking der vreesfelijkfle dwingelandij, alleen omdat hij
een vindingrijk vernuft toonde to bezitten, werd opgeofierd,
en wiens verdienflen, fchoon ook door de intrigues eeus be .
nijdenden naijvers in de fchaduw der vergetelheid geplaatst,
voor de regtbank van bet onpartijdig oordeel altijd met acheing zullen worded erkend .
De befchrijving der Telegraaf, zoo als die, onder bet toezigt van C A P P E, bet eerst op de Louvre word geplaatst,
zal ik flechts kort behoeven ter seder to flellen ; daar dezelve, met eenige geringe veranderingen, korte jaren daarna ook
in ons vaderland ingevoerd, en dus, in derzelver gedaante,
werking enz ., ook alhier min of meer algemeen bekend word .
et voornaamfle gedeelte, of de hoofdvleugel der Telegraaf,
beflaat nit eene platte, vierkante, langwerpige ijzcren flaaf .
Deze is gewoonlijk naar gelang der afflanden, en meestal van
9 tot meer voeten lang, en van to tot 14 duiiiien breed .
Aan elk der beide einden van dozen hoofdvleugel is een ander, ligter fink, als een arm of bijvleugel, aangefchroefd of
nangenageld ; zijnde ieder dezer kleine armen, hoewel even
breed, flechrs half zoo lang als de hoofdvleugel, en zoodanig vastgemaakt, dat zij beide, to allen tijde, om bun middelpunt beweegbaar zijn, liggende, wanneer de Telegraaf buiten werking is, in eene rigting en als ingevouwen op den
middelflen vleugel . Door bet midden des hoofdvleugels gaat
eene as, welke horizontaai draait op een onderiluk, gemeeniijk van ijzer en 12 of meer voeten Rijnlandsch hoog . Door
middel van hechte en welverbondene fnoeren van lijnkoord
kunnen zoo wel de grooce vleugel, als de beide kleinere, of
bij-
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bijflukken, elk bijzouder en met elkander, naar willekeur in
alle rigtingen bewogen worden ; waardoor den verwijderden
waarnemer eon groot aantal figuren words afgebeeld, welke
als zoo vele letterteekens van cen geheim alphabet kunnen
worden aangemcrkt . De affland, van welke do bewegingen
der Telegraaf door eerie goede telescoop kunnen worden waargenomen, bepnalt zich, in vlakke land!treken ., van 4 tot 6
ollandfche wren, of ook wel, wanneer het gezigt niet, door
den tusfcheniland van bergen, bosfchaadjen, gebouwen enz .
wordt belemlnerd , tot lets nleerder . Op elk dezer afanden
zijn dus telegrafifche flations aangelegd . Zoo correspondeerde
b . v. de Telegraaf to Amflerdur op die to f7reeleind, doze
op die to 7estbroek , de laatfle op die to Utrecht, vandaar
op die to otiten, en zoo vervolgens, van affland cot afftand,
eindelijk op die to Parifs ; waarom men zou gelooven, dat
deze tusfchenrtanden, op eerie zoo uitgeflrektc telegrafifehe
linie, don gang der ccrrespondentie en den bedoelden fpoed
aanmerkclijk moesten doer vertra :~;ell ; dock dit is echter zoo
Met . Zoodra de Telegraaf to Pavijs aanvangt to feinen, volgt
die op Montmartre dadelijk het voorfchrift, hetwelk , wederom onmiddelliik door de dcrde to Moutworenci voor de naastvolgende words afgebeeld . Op de feinposten of f, ietorens
zijn overal lieden aangefteld, die beflendig door verrekijkers
de naaste Telegraaf in her oog houden, en van tijd tot tijd,
even als fchildwachten, door anderen worden afgelost . De
fnelheid, waarmede de overleveringen door de Telegraaf worden bewerkflelligd, is bijna ongeloofelijk . Echter is her waar,
dat men, wanneer de tijding net at to uir •e breid, de luchc
bolder was, en tuens d*, 'piegasten zich op iunne posten
bevonden, in anderhalf uur tijds to Pari-is con onderrigt zijn
van hetgeen to A;rflerdasn zoo onmiddetlijk was voorgevallen .
Alle de nlogelijke rigtingen der beide zijvleugels benalen
zich, naar hen geheel werktuigelijk zaulenllef,, tot hoeken
van 45, 90, 135, 180, 225, 270 ell 31j grader ; zoodat leder der beide zijvleugels zevenderlci bc :bomde wcndingen
heeft, Uit het onderling verhaad der deelen van de Telegraaf
blijkt, dat men door de rigting der zijvleugels alleen, in
itaat is, 63 vcrfch]lende figuren at' to beelden .
ermenigvuldigt men met doze 63 de 4 oudrrfcheidene ftelliuben, welke
door de rigung dLs hoofdvlengels mogclijk zijn, dan verkri!gt
men a5a ; ell voegt men nu daarbij de 4 ftellingen, door
do
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de rigting des hoofdvleugels, zonder behuip der bijaukken,
to maken, dan heeft men een aantal van 256 verfchillende en
zeer merkbaar to onderfcheidene figuren, welke voor even
zoo vele aanduidende letterteekenen gelden kunnen .
Thans zij bet mij vergund, hier eens bet volgende to mogen vooronderflellen , ten einde ons eenig denkbeeld to kunnen vormen van bet ontwerp eens geheimen alphabets, bet,
welk tot her voeren eener geregelde en verflaanbare correspondentie zoo volflrekt noodig is .
et tegenwoordige Franfche alphabet beflaat, gelijit bekend
is, uit drieentwintig letterteekenen ; ik voeg hierbij een ander
drieentwintigtal voor de hoofdletters of kapitalen ; dic maakt
to zamen zes-en-veertig ; voorts tel ik hier, nog zeven teekens bij, voor de vijf, met bet gebogen toonteeken (accent
circonflexe) voorziene, klinkletters en de harde en fcherpe e,
wanneer ik 53 verkrijg ; hierbij nu nog drie, voor bet, in
bet Fransch bekende, apoflrophe (') en de beide zaamgeflelde letterteekens ch en i, benevens acht voor bet gewoon getal zinteekens, zoo maakt dic to zamen een aantal van 64 figuren, door middel van hetwelk men in flaat is, allerlei vol .
zinnen, in her Fransch, uaar willekeur uit to drukken . n .
middels kan men (zoo als ik hier boven heb aangewezen) door
de bewegingen der Telegraaf 256 figuren daarflellen . Deele ik
dit laatfle gecai door 64, dan bekom ik 4 in de uirkomsc ;
waaruit bij gevolg blijkt, dat bet allezins mogelijk is, om,
door de verfchillende rigtingen der Telegraaf, g zeer onderfcheidene en echter volledige alphabets , met de gewone zinteekenen, in bet Fransch nit to drukken ; waarbij ik nu nog
wil hebben nangenomen, dot de io eerile letters van elk alphabet sevens voor de daarflelling der 9 eerlte getalmerken en
der nul dienen kunnen .
De voorafgaande vooronderflelling nu eens ten grondilage
gelegd zijude, vale bet daarnaar ligc to betoogen, hoe gemakkelijk bet was, door middel eener zoo ingerigte Telegraaf,
de uitgebreidfle correspondentie met elkander to onderhouden, zonder bet geheim der overleveringen een oogenblik in
gevaar to brengei . Met is waar, dac door noodlottige toevallen, door de wisfeivalligheden van den oorlog b . v ., de
gemeenfchap der telegrafifebe Rations met elkander wel eens
voor een' tijd konde worden afgefneden ; dan, bierdoor ver .
boor men flechts voor eene enkele keer de overlevering eener
MBNGELW. 1813 . NO . 7 .
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tijding, zonder dat echter de vijard, fehoon dezen ook de
ganfehe toeftel der Telegraaf in hande+t viel, zich van bet
gebeitn konde meester maken . Om ous voor een oogenblik
tot bet beftuur der Telegraaf, onder bet voormalig Fransek
bewind, to bepalen . geloove ik, dat, van she de daaraan
verbondene geemploijeerden, alleen de Directeurs bij de
booldllations, maar weinigen in get-ale, van de verkenningen
konden onderrigt ziin, en dat de overigen, even als hunne
machine zelve, flechts datgene werktuigelijk iraaapten , wat
hun van bet hoofdflation werd voorgebeeld . Voor iederen
dig, of voor elke week der maand, kon bet gebruik van een
ander alphabet, uit bet viertal, voorgefchreven, en bet alphabet, hetwellc b. v . op Maandag diende, door een ander
voor den Dingsdag, en door een derde voor den Woensdag
etu . worden vervangen ; ook behoefde men zich aan dergeike flrikte bepalingen niet to hooden ; men icon, des verkiezende, wanneer men zulks goeddacht, van alphabet verwisfelen, traits de hoofden der Directie, welke zich onderling
moesten blijven verflaan, van deze verwisfeling kenniadroegen .
Men ziet derhalve nit hec bier mode edeelde, dat bet ook
den fehrandert;en navorfcher to eenemaal onmogeliik was,
oin, door loutere befpiegelingen en opmerkingen, den Tin en
zamenhang der telegrafifche feinen to ontknoopen ; fehoon
ook in
A L L E's fortge/tzte Magie, P Fter Theil, Weene,s
1796, nit welk werit ik bet ho fdzakelijke over dit onderp
werp heb ontleend, een wijdluftig zoogenaamd telegrafrsch
alphabet in plaatdruk words medegedeeld ; hetwelk echter,
daar hetzelve ook naar bet
oogduitfche alphabet is ingerigt,
veeleer dient toe opheldering van bet aldaar aangevoerde, dan
wel tot ontwikkeling van bet geheim der telegrafifche correspondentie .
et zal mij aangenaam zijn, wanneer ik hier of daar cenen
mijner Laudgenooten jets voor hem wetenswaardigs omtrent
de uitvinding, gefchiedenis en inrigting der Telegraaf door
deze korte fchets hebbe medegedeeld ; terwiji ik mij met elk'
weldenkenden dankbaar verblijde, dat, voor mijn vaderland,
die dagen voorbij zijn, waarin ook deze, in vele opzigten
zo fcbone merkwardige,uitvndigto betvraderk
lijk werktuig van den argwaan en de volksvrees der voormalige dwingelandij moest dienen .
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;Y. M . F O A C E E N Z O O N to ay .
de
Grace
uitgerust
en
aan bet bevel des apiteins D Evre
v A u x opgedragen, was saar sle de France en Bourbon beftemd . De rein was voorfhoedig tot op den 6den Augustus,
wanner eeu der matrozen, bij gebrek van brandewijn, den
toegang tot bet fcheepsruiim opende, om een vat, dat digt
bij de deur lag, daaruit to halen . Van dat oogenblik of be •
klaagden zich de Pasfagiers over den rook, die tot in hunne
kanier doordrong ; dan, daar men meende, dat dezelve nit
de keuken kwam, bekommerde men zich niet verder. De
rook, echter, vermeerderde, met eene bijkomende branducht. Nu deed men zorgvuldig onderzoek, en daar deze
reuk achter bet befchot van bet benedenverdek bet lerktle
was, dacht men, dat a daar vuur gekomen ware door eenen
fcheepsjongen, die alleen met licht was ingetreden . let befchot werd terflond weggenomen, en men werd overtuigd,
dat in dit gedeelte geen vuur to zien was . Nu werd de kort
to voren geopende toegang tot bet fcheepsruim wederom be.
zigtigd, en men beyond nu ilellig, dat de reuk vanhier ont .
tlond . Men dacht de oorzaak in een pak vlas- of hennep .
werk to vinden, waaruit de rook zich verfpreidde ; men begoot hetzelve met water ; doch to vergeefs : de rook werd
hoe langer zoo heviger, en ileeg in groote wolken omhoog ;
zoodac zij zelve, die binnentraden, in bezwijming geraakten .
Men twijfelde terliond aan bet behoud der Brik . De Offi •
cieren, den invloed der iucht op bet vuur gadeflaande, be .
vleen nu alle bovenluiken en valdeuren to fluiten, en met
zeilen, matrasfen en dekens digt to floppen, en deze zonder
ophouden to begieten . Eenige matrozen waagden zich in
bet magazijn , en niet dan met levensgevaar gelukte het hun ,
een zak Diet befchuit, vier kleine watervateu en eenige hoen .
ders to redden ; zijnde alles, war voor zevenentwintig ellendigen ter voedinge overbleef. Eindelijk kwam men tot meer
bedaard overleg. De fchrikkelijke toetland was blijkbaar . At
wat men van de fcheepsintlrumenten bezat, beflond in twee
kompasfen en ddnen oktant, maar Been boeh, noch kaart,
ow den koers to rigten . De zee loeide geweldig, en tot
Z 2
red-
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redding van zevenentwintig perfonen had men fleehts twee
iloepen, waarvan de grootfle niet meer dan twaalf konde bevatten, en nog zoodanig geplaatst was, dat zij elk oogenblik
moest verpletterd worden door de van onderen door den
brand verteerde masten, die telkens dreigden neder to ftor .
ten. De andere boot was zoo klein , dat bet geweld der
golven haar gebruilt volflrekt onmogelijk maakte .
Nu begon men to pompen, en begreep door de ten voorfchijn komende vitriool weldra de oorzaak van den brand
zonder vlam, van den zwavelreuk, en tevens van de fpoedi.
ge onmagt, daaruit geboren .
Thans hield men raad . De Rapitein beweerde, dat bet
ddnige redmiddel, bij den dfang des gevaars, gelegen ware in
bet bereiken van bet woeste Eiland Tr•initg (op 2co 30' Br.
30 0 3o 1 L .), offchoon nog wel op honderd mijlen afftands,
om vandaar, zoo mogelijk, op bet Eiland Ascenfron, of wet
naar Rio aneiro, voort to zeilen, al naar gelange bet fchrik .
kelijk element zoude gedoogen, welk den ougelukkigen onder de voeten woelde, en welks geweld zij niet eens konden berekenen . Zija raad werd eenparig aangenomen .
Eerst om middernacbt van den 8ften Aug . ontdekte men
Trinitd . Men laveerde tot op den morgen . De oogenfchijnlijke zekerheid, om op de naakte 4otfen, welke men voor
zich had, ellendig om to komen, en de wensch om fchip en
lading to redden, bragten bet belluit to weeg, om naar
4scenforrs Eiland voort to flreven . Op denzelfden morgen,
ten elf ure, omtrent veertien mijlen westwaarts van la T .
nitd, befpeurae men, dat bet bout, waaraan bet takelwerk
van bet achterfle bakboord vast is, in vollen gloed was, en
dat de rook nit de berkhouten omhoog fteeg .
Deze vreesfelijke ontdeklting verfpreidde eenen algemeenen
fchrik . Eiudelijk wendde men, met oogmerk, om, ondanks
den tegenwind, naar Trinite terug to flevenen. Door deze
wending werd de meest hefchadigde zijde van het fchip hoog
boven bet water geheven. Dit nadeel poogde men to matigen, door de rookende deelen met natte matrasfen to dekken, en den buitenkant des veartuigs onophoudelijk to begieten . Met wind en golven kampende, fchoktye tie Brik
zeer hevig . De masten, van onderen door bet vuur verteerd, dreigden elk oogenblik bet verdek door hunnen val
to verbrijzelen, waardoor alsdan, bi . bet dooxdringen der
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lucht, een algemeene brand zoude ontftaan ziijn .
et vastbinden met touwen was her eenige hulpmiddel .
n dezen
toeftand zag men, des nachts, van den 9den tot den ioden
Augustus, la Trinitd voor de tweede maal .
n den vroegen
morgen gingen de Officieren nit, om alle de bogten der westelijke kust to verkennen . Geenen ankergrond ontdekkeude,
befloten zij , bet auker ver van den oever to lagen vallen . et
fcheepsruim niet durvende openen, om alien toegang der
lucht to verhinderen, en bet aldaar bewaarde touwwerk door
de hitte waarfchijnlijk reeds verteerd zijnde, maakte men in
aller ijl een ankertouw, door bet ineenvlechten der fterklie
zeilen, die nog voorhanden waren .
et anker werd geworpen ; doch bet touw, in weinige oogenblikken, door de
fcherpe rotten doorgeknaagd . De
apitein, her (chip chaos
onvermijdelijk verloren achtende, zond nu den Tirnmerman,
om de befchadigde deelen van buiten to onderzoeken . Zijn
berigt lnidde, dat bet fcheepswand, van vier duimen dikre,
tot op drie lijnen verteerd was, en dat de naden van bet
fchip open wares en de rook daardoor drong ; gelijk dan
ook eels ieder zich van de waarheid dezes berigts konde overtuigen .
ierop befloot men, bet (chip in de baai to laten ftranden, ten einde eenige levensmiddelen to kunuen redden . Op
den oden, 's namiddags ten vier ure, dreef bet aan den oever, legde zich op bakboords zijde, en wanneer bet water,
des avonds ten tien ure, tusf'chendeks indrong, was men zeker, dat de brand gebluscht ware .
Alzoo hadden deze menfchen den vreesfelijken ftrijd tus .
fchen twee elementen drieenzeventig uren doorgellaan .
let
gevoel der reddinge bragt in den beginne eene dronkerfchap van vreugde to weeg . Van tijd tot tijd, echter, maakte bet gezigt der naakte rots, voor welke zij lagen, en van
de geheel onvruchtbare woestenij, welke dezelve omgaf,
hen oplettende op hunnen nieuwen toeftand, waarin honger
en naaktheid bun op nieuw den dood dreigden .
Op (ten oden hield men zich bezig met bet vervaardigen
van eene boot, ten einde de weinige leveusmiddelen, die nog
to bekomen waren, aan land to bergen .
n den nacht tus.
fchen den oden en oden ftormde bet hevig uit bet zuidwesten. De golven gingen zoo hoog, dat voor de dertien
perfonen, die zich op het wrak bevonden, fliers anders overfchoot,
Z 3
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fcitoot, clan zich in de floep to werpen en zeewaarts te flnren . Een vaatje gezoucen boter, dat men opvischte, nadat
bet fchip geborilen was, was hun ddnig voedfel . Dit barllen
van bet fchip gefchiedde denzelfden nacht ten drie ure . Lading en evensmiddelen, in de hooge zee uitgeworpen, werden in den afgrond verflonden .
Wanneer de veertien fchipbreukelingen aan landd niets Cheer
ontwaarden van de floep, welke zee had moeten kiezen,
dwaalden zij treurig fangs den oever, vreezende de lijken
banner reisgenooten door de golven aan ftrand to zien fpoelen . De zee, echter, op den 5den bedarende, ontdekten
zij hen, en konden hun eenige levensmiddelen toefchikken .
De derrien zich in de floep bevindende perfonen hadden al
dien tijd van hot vaarje met vitriool bezwangerde boter geleefd . Op den 2o(len giug de apitein met eenige Officie .
ren, ondanks de hooge zee, wederom in de boot, met oogn erk, om to Rio aneiro, en dus op eenen afiland van 240
mijlen, hulp voor zijne reisgenooten to zoeken . Negentien
menfchen, zonder levensmiddelen, en nagenoeg zonder uitzigt om die to bekomen, bleven op bet Eiland .
ruid outbrik hun : dit hadden zij, bij den eerflen fchrik van den brand,
over boord geworpen . De vaardigften klauterden op de hoogfte rorspunten , oin aldaar eene geit to vangen,, welke men
alsdan naar beneden wierp . $can verkeerde trod, echter,
moest henzelven in den afgrond nederfiorten . Door deze gewaagde proeven alleen konde men zich van mondbehoeften
armelijk voorzien .
Op den 24flen ontdekte men cen fchip . Men deed feinen,
zoo goed men konde ; maar her zeilde voorc. Vier man
fprongen in de kleine boot, en roeiden herzelve na .
orc
daarna kwamen zij terug met eenen brief van den
apitein,
belovende, tie fchipbreukelingen aan boord van de Mary
£life uit Salem ( V?asfachufet) to zullen nemen, met bijvoeging, dat hij, hoe zeer naar Sumatra zei ende, echrer to
hunnen behoeve eenen zijdelingfchen koers zoude nemen,
om hen naar de aap de goede oop to brengen . Dit edel ge .
drag van
apitein n E A D L E , met zijue zorgvuldige oplertendheid voor hen, gedarende de drie woken, dat zij bij hem
aan boord waren, droeg niet weinig bij, om bet lijden dier
ongelukkigen to vermin deren .
De floep, waarin de overige fchipbreukelingen naar Rio .7a .
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neiro gezeild raren, kwam aldaar op den 31ften Augustus .
De Portugefche Gouverneur liet terfond een vaartuig, dat in
de haven lag, uitloopen, om de overige ongelukkigen van a
Trinitd of to halen . etzelve kwaln aldaar eerst op den 27ften
September ; doch vond, natuurlijkerwijze, niets anders, dau
bet overfchot der veriatene woningen . Een brief, echter, in
eene derzelven achtergelaten, deelde bet berigt mede wegens
den edelmoedigen 4merikaanfchen apitein, die de eliendigen
aaar de aap de goede oop overvoerde .
BELANG

O p den

tE (*) STELL NG, ONLANGS TE GRON NGEN
VERDED GD .

14 Maart S S heeft de eer u . u . W E L N G A
u BE R, Candidaat in de Regten, onder voorzitcing van den
oogleeraar C . A . V A N E N S C UT , eeuige Thefes in bet openbaar verdedigd, waarvan de eerfle dus luidt :
,, njusta in Belgio fore.t lex, plurimornm odium probabiliter post fe trahicura, qua vet foli Principi jus venandi refervaretur et fubditis omgibus incerdiceretur ne eodein jure uterentur, vet certo tantum ordini vet etiam quibusdanl tantum
idem illud permitteretur . Omni prxterea juris effectu lex
fponte Wet dellituta, quippe pugnaus cum legis fundamentalis articulo 167 . „ eder ngezeten words gehandhaafd bij
„ bet vreedzaam bezit en genot zijner Eigendommen . Nie„ mand kan van eenig gedeelte derzelve worden ontzet, dan
„ ten algemeenen nutte, in de gevallen en op de wijze, bij
„ de wet to bepilen, en tegen behoorlijke fchadeloosfelling ."
Tantum vero abest tit ex jute quodam regali, quod quondam Principi concesfum fuisfe dicunt, talem legem defendas,
uc fie potius injustum prxceptum ex injusto principio derives, adeoque injuriam injuria cumuies, non folum imperium
fed ec dominium Principi tribuendo : quod hac nostra xtate
ipfius Principis rationibus et civium comtnodis obest, non
prodest ."
(*) Wij noemen deze ftelling belangrijk, omdat bet eigen
onderwerp onlangs bij de Tweede amer der STATEN GENERAAL
is behandeld, en men er uit zien kan, dat kundige Regts .
geleerden, in dezen, eenfemmig denken met de meerderheid
van onze achtenswaardige Volksvertegenwoordigers . Trouwens, deze gevoelens zijn die van bet grootfte en verlichttte
steel der Nacie.
Z 4
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Schildering Van W E L A N D's Leven .)

bet Congres to Erfurt, in October iSo3, waarop NAeizer ALEX A N D E R, en eene menigte oningen
en Vorfien tegenwoordig waren, en de
oningmaker der ne .
gentiende Eeuw zich beroemde, in den Schouwburg een' bak
vat oningen geplaatst to hebben, wenschte ook W E L A N D
den buitengemeenen man in de tooneelvertooning (De Dood
ij had, namelijk, reeds in 1798, gevan Cefar) to zien .
zegd, dat bet reenige middel , om Frankrijk to redden, beftond in bet benoemen van eeuen Dictator, en wel met name
Dit deed de Prins - Primaac (D A L B E R G)
B U O N A P A R T E.
den eizer opmerken ; en dus ontmoetten deze en de 75 jarige Dichter elkander in den wensch van een mondgefprek .
Op NAPOLEON ' S bevel werd nog des avonds ten half elf
ij ver .
het rij tuig van bet of om W ELAND gezonden .
fcheen, en bet gefprek duurde anderhalf " aur. W E L A N D
verzekert, dat hij nooic eenvoudiger, bedaarder, noch zachter menfcheukind gezien heeft, dan - dea bent van E N.
c, 1- 11 E N, P C E G R U en P A L M 1 Geheel als zijns geiijken
behandelde hij W ELAND ; tot dat deze eindelijk om zijn
affcheid verzocht, daar bet flaan hem to moeijelijk viel . 4llea done, zeide B U ON APART E toes vriendelijk, allez, bon
fair !
j u L v s C E S A R was eerst de inhoud des gefpreks , waartoe bet vertoonde fiuk gereede aanieiding gaf. NAPOLEON
verklaarde hem voor een der grootfie verflanden in de Gefchiedeuis ; ja, hij zoo de grootfte van alien geweest zijn,
zoo hij niet ddne onvergeeflijke foot bad begaan . En die
wilt gij weten? vervolgde hij : Dat hij zijne woordenaars,
die hij kerde, niet van karat lies maken . --- Gij (dachc W ELAND hierbij) zoudt u aan die zonde niet fchuldig maken!
Nu kwam bet gefprek op de Romeinen in 't algemeen, op
hunne krijgs- en ftaatkuude, en gevoel voor bet grootfche,
die de eizer genoegzaam onbepaald prees, maar zoo veel to
flechter fprak van de Grieken , en vap de eeuivige twisten huntrer Republiekjes om ellendigheden . Toen de Dichter van hunne kunst en lettcrkuude fprak , zeide tN A P o L E o N : llet kwar
tack
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tech alles op gekijf neer! - Van o as E R u s fprak hij met
]of, dock gaf de voorkeur aan o s S A N . n de poezij er .
kende hij over 't algemeen flechts ddne foort voor goed, bet
flerke, verhevene, treffende ; de andere foort, meende hij,
maakte flap en weekhartig . A R O S T O en alien, die naar
hem geleken, kwamen er zeer flecht af ; men kon duidelijk
zien, dat hij geen hart bezat , en fomtijds geheel uic metaal
gegoten fcheen . W ELAND verftoutte zicli daarop cc vragen : waarom hij den in Frankrijk weder ingevoerden Godsdienst niec een weinig meer naar den geest en de behoeften
des tijds had gefchikt? - a, bernam NAPOLEON grimlagchend, voor Wijsgeeren is die ook niet gemaakt : want Wijsgeereu gelooven noch aan mij noch aan mijnen eerdienst, en
lieden, die daaraan gelooven, kan men geene wonderen genoeg doen en laten . Wanneer ik eens eenen Godsdienst voor
Wijsgeeren ftichten kon, die zou er zeker anders uitzien! n bet vervoig des gefpreks gaf de eizer to kennen, dat
hij xelfs aan bet beflaan van C R S T u s , als historisch perfoon, twijfelde .
Zie daar den nieuwen C Y R v s, door de T B E R v s- knechten onzer dagen zoo hemelhoog, als erfleller van den Godsdicnst, geprezen

F

TREFFEND WOORD .

R ED E R
de Zegepralende, Paltsgraaf en eurvorst, gaf
den Vor(ten, die hij gevangen had gemaakt, to eidelberg
een gastmaal zonder brood . Toen aij brood verlangden, antwoordde hij bun : „ Gij hebt de alckers verwoest , de molens verbrand, en den landman bedorven ; ik heb geen brood .
Gij moec leeren, wat bet zij, zonder brood to zijn!"

ZONSONDERGANG .

Daar zinkt zij itatig nedr en fpoedt zich naar de kimmen,

En fchepc bet lieflijk avondrood :
Daar zinkt zij , die, in 't Oosc, den jongen dag deed klimmen,
En hem de hemelbaan ontlloot ;
Die,

3;
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Die, op 'haar fchitt'rend fpoor, met onbezweken moister,
et Zuiden tooide met haar pracht :
Daar sinks ze in 't Wescen veer ; des hemels trans words duister,
En fpelt bet nad'ren van den nacht .
o Zon! wie kan, naar eiseh, 't geluk, den zegen malen,

Dien gij aan heel de wereld biedt?
Uw komst wekt vruchtbaarheid, en waar uw glanfen pralen,
Weerhoudc Natuur haar fchatten niet .
Wait gij, o Zon! verfchijnt, juicht u de fehepping tegen,
En 't aardrijk pronkt met jeugdig fehoon ;
Dan zijt gij als een God, die eukel hell en zegen
Bet menscbdom toeflraalc van zijn' croon .
Neen, Quitoos vreedzaam kroost ! nooit zal miju hart a doenten,
Als gij der Zonne uw tempels bouwt,
aar' eerdienst flatig viert, en haar een God durst noemen,
Dien ge als de bron des lichts aanfchouwt .
Neen, broeders!'k doem u niet : had eenmaal, in uw midden,
Mij de eerfle levensvonk bezield,
k volgde uw voorbeeld na ; ik zou met u aanbidden ;
k lag met u ter veer geknield .
Daal neder, grootfche Zon ! en fpoed rr naar de ltimmen,
Waar 't ander halfrond op it wacht ;
ier klinkt u 't affcheid toe - daar words uw flatig klimmen
et vrolijk welkomlied gebragt :
Daal neder ; dat de glans . die afflraalc van uw' wagen,
et verstgelegen tlrand befchij n' ;
Dat, waar uw blijde komst her vrolijk licht doe dagen,
et duister van den nacht verdwijn' !
Maar ach ! zal overal , voor u , bet welkom klinken,
o Zon! waar gij uw flralen fchler?
Of zal, ook daar, uw icht in duizend trauen blinken,
De tolken van bet bang verdriet? De flaaf, die, in zijn boei, met vreugd uw beeld zag dalen,
Staart uw herrijzen aan met fmarr,
En 't rollend morgenlied van duizend boschkoralen
Words treurto4n voor ziju lijdeud hart .
Ge
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Geheel de fchepping juicht den morgen vrolijk tegen ;
Natuur begroet hem met een' lach ;
De mensch, tot flaafgedoemd, vloekt in zijn hart then zegen,
Verwenscht het worden van den dag
De nacht deed zachcen troost hem in den boezem wellen,
En bragt hem rust en laafnis aan ;
De morgenaond genaaltt, hij voelt zijn boeijen knellen,
En ziet zijn beulen voor zich f!aan .
Mijn God! wanneer zal eens de fchoone dag genaken,
Wanneer verfchijnt de blijde tijd,
Die elke keten breekt en elke boei zal flakes,
Waaronder 'c menschdom zucht en lijdt?
Dan, dan wegrgalmt alom, waar vrije fchepf'len wonen,
Zoo ver ge, o Zon uw flralen fpreidt,
Bij d' eerflen morgengloor, op hooggeflemde toonen,
et lied der vreugde en dankbaarheid .
Ge outw kt mijn oog . o Zon! en aan de hemeltinnen
3linkt reeds bet flacig licht der Mann :
De Starren volgen haar, als trouwe gezellinnen,
Die vriendlijk aan haar zijde ftaan .
Nog ddns aanfchouw ik u, o bron van licht voor de aardet
Met flillen luister zinkt gij nedr ;
Nog eenmaal - gij verdwijnt -- de plek, waarop ik flaarde,
Toont mij uw majesteit niet meer.
k zoek u, maar vergeefs ; gij zijt voor mij verdwenen ;
Uw fchitt'rend vuur is uitgebluscht ;
't Beflaat voor mij niet meet ; de dag heeft uitgefchenen,
En de avoud brengt bet zoet der rust :
De flute keert in 't woud , en veld en akker zwijgen ;
iet werk des landmans is volbragt
Slechts Filomela's zang weergatmt, in 't loof der twijgen,
et fiatig loflied van den nacht .
De dag is dan voorbij , met at zijn moeite en zorgen ;
liij is naar d'eindpaal hef ngefpoed .
}Mar keert hij ook voor u, die d'ingang van den morgen
Op 't veege doodbed hebt begroet ?
Voor't laatst zaagt gij dan nu de Zou in 't Westen zinken,
En, flervend, legc gij 't hoofd ter nedr :
Op morgen moge, in 't Oost, de held're dagtoorta blinken,
Gewis , zij blinks voor u niet meer 1
o Zon! gij zijc bet beeld, de fpiegel van ons leven,
n 't wisrlend op- en ondergaan :
WU flreven ook , ass gij, op 't pad ons voorgefchreven,
En nad'ren ddus bet eind der baau :
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De morgen van 't be(laan is heerlljk en vol luister ;
De middag helder in 't verfchiet ;

Nu nadert de avoudflond ; de levensweg wordt duister,
En al, wat ilof is, keert tot niet .

ltTar, even als de Zon, die ne6rzonk aan de kimmen,
Op morgen heerlijk wedr verfchijnc,
Zoo zal, voor u, o mensch ! een blijde morgen glimmen,
Ben dag, wiens luister nooit verdwijnt .
Wrtl hem, wiens ed'le ziel, vermoeid aan 't flof to kleven,
De barge vrees des doods veracht ;
Die, daalt voor hem de zon van dit vergank'lijk leven,
Ben duurzaam, eeuwig hell verwacht!
W . N . WARNS

B

NC

, BSZ.

NET GEZ GT VAN DE P ES VAN TENEE FFE, OMTRENT
AC T M ]LEN TEN WESTEN VAN ONS, N DEN MORGEN .

Naauw verft de dageraad met purper de ochtendkimmen,
En reeds zie 'k in bet west de zon van verre glimmen,
Terwijl de fchemering nog heerscht op d'oceaan .
Betooverend gezigt! - oe zscht de zonneflralen
Mar, van de onmeetbre Piek van Tenerife, dalen,
Terwijl de fiere kruin in al bun gloed blijft flaan

Nu rijst de gouden zon - op dins verdwijnt bet duister .
Mijn opgetogen geest bezwijftt bij zoo veel Mister,
Natuur! als gij zoo grootsch bier voor mijn oog verfpreidt .
it, ilaar op d'ocenan, op gindfche groene dreven,
Dan op then bergtop, ver, ver boven 't zwerk verheven,
En kniel met diep ontzag voor zoo veel majesteir .
Teklein voor 't grootsch tooneel, datal mijn kracht blijft boeijen,
Voel ik mijn hart voor u vau ilille aanbidding gloeijen,
o Schepper der Natuur, die alles leven doer!
Voor U is 't groote als 't klein' ; - do zee, dit bcrggevaarte,
Wat zip zij in uw oog? Ben flip, van de eigen zwaarre
Als't oubemerkte flof, dat opftuift voor mijn' voet!
o Gij , Almagrige ! wiens weak de wereldbollen
Door 't ongemeten ruim des hemels voort doer rollen
to in bun loopkreits boeit aan 't voorgefchreven perk -Oneindig Wezen ! -- niets, Wets kan uw magt befeffen ;
Maar de aardworm uit bet ilof durft zich tot U verheven,
En ftaamlend juicht hij : Godl ook ik, ik ben uw werk!
T.
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Voorgelezen in de Maatfchappij F E L X
op den 5den Febr . i8i8 .

A E R

T 15 ,

Door

N. SW4RT.
llet is niet lang geleden , M .
. , dat gii van dit
fpreekgeftoelte een tafereel zaagt opgehangen van de
twijfelaril der oude wiisgeeren (*) . Gewis lachtet gij bij
vele trekken uit die fchilderij ; maar gewis ook waren
er andere, die u diep troffen, en, bij verder nadenken,
welligt tot eene mate van verlegenheici en onrust voerden . Wat zcude het dan ziin , wanneer ik u die zelide
leer voordroeg, gelijk zij in later tijd befchaafd, volmaakt en tot eene fijnte gefponnen is, waarvoor het
oog fchemert, en bet geheele hoofd aan het draaijen
geraakt? k zal dit niet beproeven, M .
, maar zegge flechts met een enkel woord, dat eigenliik gezegde
weternfchap voor ons, menfchen, eeuwig onbereikbaar
is ; ja, dat ij alleen, die alles heeft gemaakt, volko .
men kent en weet. OF zijn niet uwe zintuiLren de bron,
uit welke gij alles put? En hoe dikwijls misleidt ons
et is wel zoo,
bet eene of andere dezer zintuigen?
dat wij middelen in handen hebben , om deze bekende
misleidingen to voorkomen . De natuur gaf ons meet
dan Un zintuig, ten einde de aangifte van bet cene door
bet andere to beproeven ; zij gaf ons een redeli'k oordeel, om die proeve op de regte wiize in het work to
f< ellen, en zelfs ons onderzoek nog verder uit to flrekken .
( ) Door den hooggel . R . R O o P A N S .
1WENGFLW .
8 $ . NO . 8 .
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ken . Maar, wat leert ons onze zinnelijke gewaarwor .
ding in bet algemeen? Zg leert ons, door bet gevoel,
eene zekere aandoening, eene zekere verandering in
onzen toettand kennen , zoo dikwijls wij eenig zigtbaar of onzigtbaar ligchaam aanraken. Zij geeft ons,
in bet gehoor, wederom eene andere gewaarwording,
door den natuurkundigen aan de beweging der lucht toegekend, en desgelijks in gevoel opgelost . Zij leert ons
eindelijk zien ; loch ook dit is, bij onderzoek, gebleken niets anders dan gevoel to zijn, door de teruggekaatfte lichtftralen veroorzaakt, die een naauwkeurig beeld van elk ligchaam op bet gevoelige netvlies in
ons oog befchrijven .
et is dus, eigenlijk, in uzelven
alleen, dat gij iets opmerkt en waarneemt . Of zekere
dingen , die buiten u beftaan , daarvan de oorzaak zijn,
is eene loutere vooronderftelling. En wanneerdeze vooronderfteliing al nwgt doorgaan, dan weet gij nog nier,
of dezelfde uitwendige zaken op alle menfchen of alle
wezens die zelfde uitwerking doen, dan of bet enkel
van uwe bewerktuiging afhangt, dat een fleen niet als
cen boom, als een Loon uit bet muzijkinfl :rument, als
een geheel onbekend iets aan u voorkome . De hooge
en ftellige toon, derhalve, waarop vele wijsgeeren gefproken hebben, voegt niet aan den mensch . Wij weten, ja, dat onze zintuigen, indien zij flechts gezond
zijn en w6l gebruikt worden , met elkander overeenifemmen ; wij weten, dat zij voor ons veilige gidfen
zijn bij omen handel en wandel in dit leven ; wij weten , dat zij eene ftoffe ter bearbeiding aan ons verftand
leveren, die den mensch tot een gelukkig, verwonderlijk en heerlijk wezen kan vormen . Doch, wat verder
van de zaak zij, waarin bet wezen der dingen befta, of
wij ons bet heelal naar deszelfs inwendige eigenfchappen, of flecbts op onze wijze, als door eene gekleurde
middenftof, voorftellen, dit weet ij alleett, die zijn
maakfel kent, en die oor noch oog behoeft om hetzelve volkomenlijk to doorzien .
Maar,moet ons dit dan tot eene geheele onzekerheid
toe-
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voeren omtrent alles, wat buiten bet bereik onzer zinnen ligt? s bet uitgemaakt, dat wij mistasten, wanneer wij onze ondervinding in deze wereld toepasfen
op eene andere ? Met din woord , moet deze befchouwing van den mensch, deze erkentenis zijner onwetendbeid tot ongeloof voeren omtrent de hoogfle belangen
van onzen geest ? Dit, M.
., ontkennen wij op de
ftelligfte wijze . a, bet is ons voornemen, niet ilechts
deze ontkentenis, op onderfcheidene gronden, to flan
ven ., maar zelfs to doen zien, dat de inrigting der zigtbare natuur ons opleidt tot den onzienlijken God . Gunt
mij hierbij uwe aandacht, T . : want bet drooge en
moeijelijke, tot hiertoe in onze flof gevonden, zal met
den tijd tot bet duidclijkfle en aanminnigfle overgaan ;
en wij vleijen ons, u, nu en dan ten minile, op zaken
to zullen doen merken, die geenszins algemeen bekend
en gemeenzaam mogen heeten .
ndien wij eenmaal bet woord in zijne gewone beteekenis willen nemen, en van wetenfchap fpreken, zoo
verre die voor ons , menfchen , mogelijk is , dan weten
wij gewisfelijk veel meer, dan wij met onze eigene zinnen hebben waargenomen .
k fpreek niet van hetgeen
wij geloo en, ter goeder trouwe van een' antler' overnemen . Neen ; wij zijn van eene menigte zaken, die
wij niet gezien hebben, noch kunnen zien, even zoo
zeker, als van hetgeen voor oogen is . Wat altijd wederkeert,onder allerlei afwisfelingen en omflandigheden
wederkeert, dat verwachten wij ook voor bet vervolg ;
wat duizenden betuigen gezien to hebben, zonder dat
er affpraak, gemeenfchappelijk gebrek aan waarneming
of aanleidelijkheid tot bedrog in de zaak zelve befla,
slat nemen wij als ontwijfelbaar aan ; wat in een aantal,
ja in alle bekende eigenf'chappen aan eenig ander voorwerp gelijk is, dat maken wij flaat, dat in meerdere,
onbekende, zich op dezelfde wijze zal vertoonen . Bij
voorbeeld : wij rekenen morgen op bet licht van den
slag ; wij twijfelen niet, of er eene flad Batavia aanwezig zij ; eu wij zouden gewisfelijk voor de wreedheid
A a %
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van den tijger vreezen , indien wij zijne gedaante, kleue
en hooding bij eenig dier in zijn vaderland ontdekteti .
Tot bet verzamelen dezer kennis komen ons bet geheugen, de opmerkzaamheid en vergelijking, met vele andere eigenfchappen en kunstmiddelen, to hulp . Aldus
ontdekken wij ook eenen zekeren invloed en afhankelijkheid der dingen op en van elkander ; niet flechts wat
betreft derzelver aanwezigheid in bet algemeen, als
eene opeenftapeling in den tijd en in de ruitnte , volgens
welke de ndiaanfche filozofen zeiden, dat de aarde
op eenen grooten olifant rustte, en deze weer op eenen
anderen tot in bet oneindige, of zoo als elk onzer geboren is uit zijne ouders, en die weer uit de hunnen ;
maar de grond der hoedanigheid van eene zaak, barer
bijznndere eigenfchappen en betrekkingen , is op dezelfde wijze, en wel voornamelijk, ergens buiten haar to
zoeken . Zoo onderfcheiden wij , zonder eenige moeite,
bet werk eens menfcben van dat eens diers, bet work
met opzet en beleid volbragt van de loutere vrucht des
n enkele gevallen mogen wij hieromtrent al
toevals .
twijfelen , in negen - en . negentig van de honderd voorbeelden is alle onzekerheid buitengefloten .
Maar, mogen wij, hetgeen we to dezen opzigte ontdekt hebben, ook toepasfen op de werken der natuur?
Mogen wij dezelven vergelijken met bet werk des toevals, met bet werk des dierlijken inflinets, en eindelijk
met dat van menfchelijk beleid? Mogen wij zeggen :
die natuur, aan welke alles wordt toegekend, is geen
blind lot, want bet werpt de bouwftoffen niet flechts
daarheen, maar vormt ze, overal, tot een wet zamenbangend geheel ; die natuur is geen bekrompen inftinct,
want de allergrootfte afwisfeling en verfcheidenheid
heerfchen in hare gewrochten ; die natuur heeft geene
overeenkomst dan met den mensch,zich een zeker doel
flellende, en middelen uitkiezende, om dat to bereiken ;
maar zij is veel magtiger, veel wijzer, veel grooter dan
de mensch? Mogen wij zulke befluiten trekken, M .
., en die daarna al meer en meer zuiveren en verheffen ;
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fen ; of begeven wij ons op deze wijze to verre van onzen grond ? C O L U M B U S paste zijne kennis der afzonderlijke ligchamen toe op bet evenwigt der ganfche aarde ; ging daarop af, om eene nieuwe wereld to zoeken,
en bedroog zich niet . N E W T 0 N leerde uit eenen vallenden appel bet ganfche hemelftellel verklaren . a, hij
wees de plaatfe aan, waar zich no- eene planeet tusfchen de overigen moest bevinden ; en naauwelijks waren de verrekiikers tot genoegzame volkomenheid gebragt, of men zag ze dadelijk aan den hemel pralen .
Waar zijn dan de grenzen? Waar moet ik ophouden,
mijne verzamelde kennis, mijne billijke gevolgtrekking
toe to pasfen ? k erken , dit niet in to zien . - Dat ik,
ilechts in den tijd van oorzaak tot oorzaak opklimmende,
ergens moet ftilftaan, ergens een' eeriten grond moet
aannemen, om niet met den gymnofophist in eene ongerijmdheid to vervallen, - dit move, ja, de fchuld mijner zwakheid zijn, die geene eeuwigheid, geene oneiudigheid kan denken . Maar ik vraag niet naar bet eerfte, ik vraag naar elk kunstftuk der natuur : want, zoo
gij mij antwoordt, dat doze fraaije bloem door genen
ftruik, deze fchoone knaap door die man en vrouw werd
voortgebragt, zoo zult gij toch beider verwonderlijken
vorm wel niet aan hun vernuft, aan hunnen wil en bedoeling toefchrijven . Neen : zij waxen daarbij flechts
middelen in de hand der natuur, flechts vormen, waarin zij hare ftof verkoos to gieten.
De man, die zich bij onzen leeftijd grooten naam verworven heeft door ziine beperking van 's menfchen al
to Route vlugt in bovenzinnelijke ftreken, betuigt no ;tans zekeren eerbied voor dit bewijs van Gods beftaan .
Alleenlijk beweert hij, dat bet geene fchepping en atmagt, maar flechts eene zekere fchikking en ge .bied
over de betaande flof, geene eenheid, geene voluiaakte
wijsheid, en in bet bijzonder geene heiligheid des Opperwezens zou kunnen bewijzen . Maar de leerlingen
van dezen zelfden man doen ons de flof befchouwcn,
ats beftaande uit twee grondkrachten, van welke die
A a 3
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der aantrekking Une is ; en deze aantrekking hotidt A
wereldbollen bijeen, doet onze aarde om de zon wentelen, ziet zich in de chemifche verwantichappen, ja
in den groei der bewerktuigde ligchamen, volgens die
zelfde wijsgeeren (*), alleenlijk gewijzigd, en is zeker
de grond(lag van al bet goede bijkans , dat natuur en
kunst verfchaffen mogen . Waar dan toch bet werk der
Goden moet geacht worden to beginnen ? V66r dat de
bewuste kracht beftond? Maar toen beftond er ook
geene ftof. Naderhand derhalve ? Maar dan blijft bet
voornaamfte onverklaard, -- dan ftaren wij de eeuwige
ftof aan als een gewrocht . . . neen, als eene Godheid,
die onze eerfte en hoog1 e hulde waardig is . iezen wij
echter den veel eenvoudiger weg, om ftof en vorm nit
dezelfde bron of to leiden, dan zal bet zeker aan geene
bewijzen voor de eenheid van bet hoogfte wezen , in de
eenheid van bet gefchapene, ontbreken ; dan zal ook niet
ligt iemand grootere magt van zijnen God verlangen , dan
aarde en hemel verkondigen ; dan opent zich, in bet
bijzonder, een boek der wijsheid voor onze oogen,
tot in eeuwigheid naauwelijks nit to lezen ; dan ftraalt
bet licht zijner weldadigheid overal door ; en to vooronderEtellen, dat zulk een wezen niet heilig ware, zou
hetzelfde zijn , als hem de gebreken van zijn fchepfel,
den mensch, geven, en hem deszelfs deugden onthouden . Wie hoorde ooit, dat bet maakfel voortreffelijker was dan de maker?
Doch , bet is lan g genoeg vertoefd op deze donkere
fingerpaden . Verheffen wij thans den blik, om to le .
zen in bet geopende boek! De natuur zelve verkondige
aren
eer, en gunne mij, haar onbeduidend voortbrengfel, flechts de eere, haar zwakke tolk bij u to
zijn . De beperktheid van onzen tijd laat, in bet bij .
zons
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zonder, niet meer toe, dan enkele trekken uit hare
groote fchilderij aan to wijzen . Bel'chouwt ze met deelneming, en toegevendheid voor mij !
Beginnen wij met den aardbol zelven .
ij bevat de
hem der vruchtbaarheid, maar die niet kan ontluiken
zonder warmte . Daarom plaatfte hem de natuur in do
nxbijheid der zon . Doch hare ftralen kunnen bet ganfche ligchaatn niet doordringen ; terilond wentelt bet
zich om zijne as , en ftelt elke zijde, beurtelings , aan
de koestering bloot . Nu nog is bet maar een enkele
ring van licht en warmte, die om den klomp wordt getrokken, en alwat naar de draaipunten of polen ligt,
ontvangt fiaauwe, ja geene itralen . „ Snel voort, out
de zon," gebiedt de natuur, „ maar in eene andere
rigting ! " en bet afwisi'elend faizoen brengt elk deel
zijne mate van warmte aan, zonder nogtans de rijke
v erfcheidenheid van luchtgeflel ganfchelijk weg to nemen .
Thans is aan gene behoefte voldaan ; licht en warmte omilroomen de woonplaats, in welke plant en dier
moeten voortkomen en leven . Maar, de drooge grond
is daartoe geheel cngefchikt . Dezelve moet in alle zijne
deelen met water matiglijk doortrokken, met vocht
evenrediglijk befproeid worden . Tot dit einde is de
oceaan beftemd, die verre bet grootfle deel van on :e aarde beflaat ; tot dit einde lost zich de vloeibare ilof, bij
de minfte warmte, in dampen op, en wordt door de
winden weggevoerd, om flraks weer dropswijze to ftollen en in milden regen near to dalen, of zich vast to
hechten aan de gebergten, en onuitputbare flroomen
langs alle deelen der aarde nit to gieten .
Nu ontwikkelen zich planten en dieren, elk uit hunne zaden . Len heerlijk groen verfiert, een vrolijk ]even vervult heuvelen en dalen . Maar geen van lien kan
beflaan zonder bet voedfel der lucht, zonder de reiniging en verkoeling , door haren ftroom gedurig aangebragt . Welaan ! ook deze dienst ontftaat geen oogen ,
blik : de fijnheid dezer ftof dringt tot alles door ; bare
A a 4
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veerkracht, naarmate van meer- of minder warmte telkens uitgezet en ingekrompen, brengt geftadige beweging en vern euwing voort ; en wat bet dier bij de
ademhaling verteert , dat herftelt de plant , wat de plant
voor zich bedorven heeft, dat geeft hem bet Bier zuiver terug.
k behoef flechts wenken , T . , om u op alle deze
voorregten aandachtig to maken . - Nu eerst is onze
woonftede volkomen toebereid ; en wie is hij,die geene
zorgvuldige oplettendheid, geen wiis beleid in deze
ganifche inrigting ziet, opdat alles leve en zich verheuge? Zie, hoe bet dartelt en fpelemeit, langs de velden, in de troomen, door de lucht! Zie, hoe duizenderlei geftalte, duizenderlei beweging, dui enderlei wijze van beftaan zich i'piegelt in uw oog! hoe worden,
groei en , voortbrengen de gedaante der aarde telkens
vernieuwt , en bet eend het andere tot fpijs , tot fchuilplaats en kleed ver(lrekr ! Maar, hoe ontftaat, hoe
wordt dit alles ? hoe lceft en werkt dit alles ? s bet
daartoe genoeg, dat de zon itraalt , dat de reden dropt ?
s dit genoeg, otn dat alles to verklaren ; gehjk de ongeoefende geene andere reden vraagt, wanneer hij bet
gras uit de aarde ziet voortfchieten?
Let, bidde ik u, T. , op den mensch, zijne opgerigte
geftalte, zijne gemakkeliike, fnelle en duizendvoudige
bt.weging, zijne kunst en zijne taal ! Zou niet de beeldhouwer vele oplettendheid en wetenfchap behoeven,
om zijn voortbreugfel flechts to doen ftaan op den fmallen grondflag ? Zou hij niet grootelijks beworiderd worden, wanneer eerie moeijelijke houding den worftelaar,
den zwaardvechter, of drager van eeni ; en last, toch
niet deed ter aarde florten? En wij faan met gemak,
en wij buigen ons gedurig, en wij veranderen van hand
en plaats met eene fnelheid, waarop naauwelijks oog to
ebt gij ooit gelet op de vlugge vingeren
houden is .
van den toonkunftenaar? Denkt gii er aan, hoe velerlei hlanken ilc dit oogenblik met onnagaanbaren fpoed
,laat op elkander vQlgen,die elk eenen anderen tudder
fpraak-
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fpraakwerktuigen vereifchen? Dit alles is enkel bet gevoig onzer kunftige inrigting . Dit alles berust op even .
redigheid, op gefchikte zatnenftelling, op beleid van
den maker . De ftof zelve, door hem hiertoe gebezigd,
doet weinig of niets ter take . De ontleedkundige geeft
u reden van elk vermogen , gelijk de werktuigkundige
van eenig menfchelijk gewroclht .
et beengeftel, in
vele flukken verdeeld, in allerlei vorm gegoten, op
menige wijze, met meerdere of mindere vastheid, to
zaam gehccht ; de fpieren, die alles verbinden, alles
omkleeden, en to gelijk, door zamentrekking of inkrimping barer vezelen,elke vereischtebewegingvoortbrengen ; de zenuwen, die, door bet ganfche ligehaam veri'preid, op den eeriten wenk der ziel, de
noodige prikkeling hiertoe in bet werk ftellen, - alles
heeft juist die gedaante, die plaats en die hulpe ontvangen, welke bet bedoelde einde alleen lion bereiken .
Wij zouden veel to uitvoerig worden, wilden wij u
dit bij de itukken aanwijzen . Gij weet , dat zelfs de allerfijnfte en verheven(te werktuigen van ons ligchaam
et oog,
naar natuurkundige wetten to verklaren zijn .
dat de lichtflralen opvangt , bet dikke vocht daarin , dat
ze zamenperst , de gebroken ring, die verfpreiding voorkomt , en bet uitgefpannen netvlies , waarop eindelijk
bet beeldje flaat afgedrukt, zijn geene andere middelen, dan welke de kunftenaar bezigt, om dezelfde
werking to verhoogen of to wijzigen .
Laat, daarentegen, gene der noodige oplettendheden
verzuimd, t n deel veronachtzaamd, gene geleding achtergelaten, hen lid vergeten zijn, en hoe blijkbaar is
bet gebrek ! hoe ongelukkig is vaak de mensch ! hoe is
bet ganfche fchoone zamenftel in eene afzigtige ge(talte
verkeerd ! „ Niets fmaakt mij," is de bittere klagte
des zieken, die bijna Been ander leed behoeft, om, door
vermagering, den dood tegen to fnellen . De doove
vreest alles, wat de natuur onveilig maakt, en mist
bijna alles, wat leven en vreugde over dezelve verfpreidt . De blinde zou zelfs niet kunnen blljven leven ,
A a 5
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maar welhaast uit de eeuwige fchetnering in den eeuwigen nacht wederkeeren, indien anderen hem, als 't
ware, hunne oogen niet leenden .
Wie zou dan in dit alles geen beleid, geen verftand
erkennen ? Wie zou waarachtig en duurzaam kunnen
twijfelen, dat een wijze maker dit alles zoo zamenfl'elde ? a, wie, die de zaken eenigzins van nabij wit
befchouwen, erkent daarin geen oneindig en vohnaakt
veriland ?
Doch, laten wij verder gaan . Slaan wij bet oog op
de geheele verfcheidenheid der fchepfelen , die aarde en
zee vervullen . Allen bezitten zij, wat ze behoeven ;
alien zijn ze juist berekend voor de hoofdilof, de luchtflreek of wooing, waartoe zij behooren ; in alien flemt
inborst en vermogen, bet eene deel met bet andere,
volkomen overeen, en niets is nutteloos of vergeten .
Geen van alien behoefde des menfchen kunstrijke
hand, bij het geniis van zijnen fchranderen geest . Tot
eenen vasteren il :and, veranderden daarom de armen,
bij de viervoetige dieren, in een tweede paar beenen .
Alleen de aap heeft, als 't ware, vier handen, ten einde
zich vast to houden aan de takken , en tevens de fchaalvrucht, van dezelve gelezen, zorgvuldig to openen .
Bii de ovcrigen komt een latige en beweegbare hals hieraan to gemoet, die bij de verhevenften als door een'
opzettelijk aangebragten terken hefboom wordt bewogen ; terwijl de olifant , al to groot en zwaar van hop
tot zulk eenen tocitel, de tromp als een afzonderlijk
werktuig ter aanvatting heeft ontvangen .
Nog treffender is deze vergoeding bij de vogelen, beltemd om de lucht to bewonen , om bosfchen en beemden met leven en vreugde to vervullen , en der nature,
op velerlei wijze, ten fieraad en dienst to zijn . Welk
een kunstriuk is elke veder, zoo ligt als verwarmend
in bet koele clement! Welk een wonderbaar gewrocht
is de ganfche wiek, die zich met bet groottle gemak
uitbreidt, en veer to zanies trekt, om ten roeiriem to
vcrftrekken ; terwijl de ftaart de plaats van roer vervult !
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hilt! s bet den mensch, met zoo vele modellen voor
oogen, nog wel ooit gelukt, deze vlugt eenigzins waardig na to bootfen ? En dit is geene toevalligheid, geen
uitfluitend bezit van middelen, welke de natuur alleen
kan bezigen . De adelaar, hoe groot van omgang, verheft zich tot het hoogfle zwerk . De zwaan , hoe log
en zwaar , laat echter niet na to vliegen . De vledermuis, fchoon geene veren bezittende, fpant nogtans
zijne zeilen uit, om zich op den adem des winds to doers
dragen . De nattturonderzoeker befchouwt en beoordeelt den onderfcheiden weg, bier naar vereisch der
omflandigheden ingeflagen ; en eenvoudige wijsheid,
doelmatig gebruik van de krachten en wetten der ligchamen in bet algemeen, is bet Unige, wat hij ontdekt .
Ook de visch verdient onze aandacht .
ij kan alleen
in bet water levers . En zijn dekfel zijn gladde fchubben, die hem luttel tegenhouden ; zijn vorm is meestal
langwerpig en van achteren final toeloopende, die bij
ondervinding als de beste is gebleken om gemakkeliik
en fnel to vorderen ; zijn middel ter beweging is de
ftaart, door onze zeelieden zoo behendig nagebootst
in bet roeijen met eenen enkelen riem, bet vaartuigje
van achteren uitgeftoken ; terwijl de vinnen tevens het
befluur verligten, en tot onontbeerlijke middelen verflrekken, om bet fchepfel bij zijnen (land en voor omkanteling to bewaren .
Deze zijn flechts zeer algemeene omtrekken , M . .,
der bekendfte en in bet oog loopendfle zaken . De tijd
verbiedt, in bijzonderheden to treden . l\laar, wilt gij
iets meet ., let clan op, hoe gebit en maag, hoe middelen om voedfel to verwerven en to verteren overeenflemmen in de grazende koe en in den verfcheurenden
wolf. Ziet, hoe bij den vogel de poot gefchikt is om
op de boomen to ftaan, de bek, onder allerlei afwisfeling, ingerigt , om graankorrels , infekten of grootere
prooi to verflinden . Neemt in aanmerking, dat de visch
noch adetnen, noch behoorlijk zien en hooren kan in
eerie
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cene dunnere middenflof, dan hij bewoont . Denkt bier
.
bij aan de Bend en andere watervogels , met dikke veren
warm gedekt , met een eigenaardig vernis tegen bet doordringen des waters beveiligd, met vliezen tusfchen de
pooten voorzien, en met eene foort van zeef in den
belt, om van de oppervlakte des waters to flobberen,
of eenen langen pals, om de voorwerpen in de diepte op to fporen, opzettelijk toegerust .
et kuiken,
zoo even uit de fchaal gebroken, kent deze zijne vermogens, en begeeft zich, onder bet angitig gewoel van
de klokhen, die bet toevallig heeft uitgebroed, in den
killen en diepen flroom . Maakt a bekend met de tweeilachtigen, tot beiderlei ]even beftemd ; den zeehond,
met digte, gladde haren bedekt, en inzonderheid verrijkt met eenen toeftel aan bet oog, dat het, door eene
groote mate van zamenperfing en verlenging van bet
kristallen vocht, in beide hoofdiloffen even gemakkelijk
ziet . Ziet bet infektje niet voorbij, inzonderheid de
tor, die hare uitgebreide vleugelen, noodig om zoo
groot eene vracht to draden, door middel van geledingen zamenplooit, en met eene harde fchaal bedekt, om
bij hare overige leefwijze, in bet doorkruipen der engRe paden, niet gefchonden to worden . Veracbt zelfs
de fpinnekop niet, die, zonder vleugelen van bet gevleugelde moetende beftaan, hare draden uitfchiet om
ten ladder t verflrekken, en tot een net to zamen vlecht
om hare prooi to bemagtigen . Of vertoeft bij bet lieve
honi biitje, als van eene pomp voorzien, om bet aangename vocht uit de bloem to halen, en met eenen angel
gewapend, om haren (chat, door zoo veren begeerd,
dapper to verdedigen .
a, ook de flak, die tangs de
murcn kruipt, verdient uwe aandacht .
oe zou zij,
zonder bet klevend vocht,haar door de natuu r gefchonken, kunnen komen tot haar doe)? En de vergiftige
adder, met haren losfen en doorboorden tand, door
welken het daaronder gelegene venijn in de geopende
wonae fpuit, is alleropmerkeliikst om deze inrigting .
pock, wvaar zou ik eiudigen, aldus in bijzonderhedeu
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den willende komen? Wij fpraken nog met geen enkel
woord van bet plantenrijk ; van dat heerlijk tapijt, dat
kleed en fieraad, waarmede de aarde is getooid ; van die
duizend, duizend boomen, heesters, kruiden, die aart
al de zinnen geurige offers bieden, aan al de kunften
en wetenfchappen flof en leere opleveren, en aan bijna
alle dieren tot voedfel of verkwikking, tot woonplaats
of kleed veritrekken . De beftemming van alle dezen
vordert, dat zij blijven op hunne plaats . Zij misfen,
daarom , de wonderbare middelen , door welke bet dier
zijne proof vindt, opfpoort, befpringt en toebereidt .
Zij misfen den mond, tot welken alles ingaat , de maag,
die alles verteert, de long, die alles bereidt en herftelt
door ingeademde lucht, en bet hart, dat de voedzame
floffe des bloeds naar alle deelen van bet ligchaamjaagt .
En nogtans groeijen de planten als de dieren ; en nog.
tans leven, voeden zij zich, en kunnen den frisl'chen
luchtftrootn geenszins misfen . De wortels , die haar met
duizend takken en draden in de aarde vasthechten, trekken uit de zelfftandigheid van den bodem zelven, en
voeren, naar bekende natuurwetten, hooger en hooger
op , wat tot voeding wordt vereischt . De heerlijke kruin ,
die zich dikwijls zoo fier in de lucht verheft, en allerlei nut met fchoonheid paart , is als eene long, die bet
vereischte beftanddeel nit den ruifchenden dampkring
trekt . En welk eene verfcheidenheid doet zich hier
wederom aan ons voor, bij welke hetzelfde even volkomen wordt bereikt ! De zwakke, maar uitgerekte
heester breidt zich uit Tangs den grond , nu en dan weer
wortelen fchietende, om vastheid noch voedfel to mis .
fen ; de klimop , de wijngaard en de peulvrucht hebben
haakjes ontvangen, om zich aan ferkere voorwerpen
to hechten ; de hemelhooge, maar teffens dikke ftam,
uit welken de neger op de kust van Guinea zijne kanoos vervaardigt, fchiet, tot zekere hoogte gekomen,
zelf de flutten uit, die, naar beneden in den grond
gehecht, hem van alien kant omringen en fteunen .
Slaan wii, ten flotte, nog eenen blik op de wording
van
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van alle de wezens, wier inftandhouding en werkzaamheid tot hiertoe onze aandacht boeiden . Waar en hoe
ontwikkelt natuur de edele kiem van zoo tear bewerk .
tuigde fchepfelen ? oe houdt zich de onrijpe vrucht
ftaande ? oe befchut zich bet halfvoltooide werk ? Deze zijn vragen, M . . , welke den opmerkzamen, die
ilechts bet bef'aan, niaar niet den oorfprong van plan .
ten , dieren en menfchen kende , allermoeijelijkst ter
beantwoording zouden fchijnen . Verbeeldt u, b . v .,
dat onze algemeene vader den dood eer dan de geboorte
hebbe leeren kennen ; dat lijken van duizend dagdierjes , van grootere infekten en dieren hem de vernietiging
van al bet gefchapene hebben aangekondigd, vdbr dat
hij nog de wegen had leeren kennen , langs welke bet
als 't ware zichzelve telkens wederbaart . Welk een
ffchrilt< beving dan zeker zijne aandacht ! Welk een
nieuwsgierige blik werd door hem naar boven gewor .
pen ! a, hoe vleide hij zich misfchien, ten laatfl :e, bet
onbegrijpelijke werk der fchepping nog met eigene
oogen to ztellen aanfchouwen !
De toekomst groeit in het tegenwoordige .
et binnenPe heiligdom des gevormden ligchaams omfluit bet
ongevormde . De fappen, door het eerfte toebereid,
ftrekken tot voedfel aan bet laatite . Als eene waterplant
gedijt de vrucht in de afzonderlijke vloeiftof, die dezelve tevens tot befcherming verftrekt, bij alle fchokken
van den uitwendigen toeftel . a, de lucht zelve, door
geen levend wezen to misfen, wordt haar, in then verhorgen fchuilhoek, medegedeeld, door middel van een
ligchaam (*), welks beftemming even zoo lang is onbekend geweest, als de eigenlijke werking der luchtftof
n den opgeregten en tengeren mensch
op bet bloed .
2elven vindt de natuur ruimte om deze vrucht to bergen, ja ruimte om ze uit to brengen , wanneer zij, reeds
tot aanmerkelljke grootte gekomen , aan den invloed der
lucht kan worden blootgefleld . Dan, echter, ontfpringen
(*) De moederkoek .
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ten nog nieuwe bronnen tot voeding, die den al to
grooten overgang verzachten, en bet weerlooze wicht
alles noodigs aan den warmen boezem doenvinden . De
nioeder zegt ; „ dit is vleesch van mijn vleesch, en
been van mijn been," en de teerfte gehechtheid doet
haar alle andere behoeften der pasgeborene liefderijk
a, nog U n fchepfel van dezelfde foort
vervullen .
wordt vereischt, om den nieuwen mensch, of bet dier,
to doen ten voorfchijn treden .
n de kracht des ge.
zonden mans komt de zwakheid der bezwaarde, geplaagde vrouwe, als befchermer en helper, to gemoet .
De geflachtliefde knoopt daartoe den hechtften band,
aan welken de tijger zoo wel als bet fchaap loopt . n
zijn kroost voort to leven , in hetzelve zijne deugden,
ja met bet bloed ook den roem zijner daden to zien
voortduren, is welhaast bet vurigst verlangen van deb
befchaafden mensch , en de krachtigf e drijfveer tot
cene gefchikte opvoeding des toekonienden geflachts .
Maar deze inrigting ontmoet zwarigheden . De vogel,
die de lucht klieft, kan met zoo wigtig een pak niet
worden belast ; de visch, die bij duizenden heeft voort
to brengen, opdat alles leve in den oceaan, waar geen
plantenrijk zijne miriaden voedt, kan die alien tot den
vereischten trap der ontwikkeling niet bevatten ; de gevoellooze flruik in het bijzonder kent geene liefde, is
niet in f}aat bet beminde voorwerp ap to fporen, veel
min om de vrucht van harem buik, naar eisch, to verfpreiden over de aarde . Gij weet, M . . , welk cen
pad de onuitputtelijke natuur ook bier wederom kiest .
et zaad des toekomenden fchepfels , met eenige bouwffiof tot deszelfs uitbreiding, en voed(el om bet later to
onderhouden, wordt met eene harde fehaal zorgvuldig
omkleed, en daarna buiten gehragt ; de nude koestert
dit ei, alsof bet bet jong zelve ware, dat nu, door de
warmte inderdaad ontwikkeld en bezield,welhaast door
den brozen kerker breekt . Elders doet de warmte der
zon, of die van den grond, eene gelijke werking . En
ook plant en boom hebben bunne eijeren , hunne wijze
o1n
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om die to bezwangeren, hunne middelen om ze vervolgens naar eisch to brengen over de aarde . Aanfchouwt
de beerlijke bloem , die zich onder duizend gedaanten
aan uw oog vertoont
Ziet daar bet bruidsbed , door
natuur zelve gefpreid ! Ziet daar de deelen, welke
de fchaamte den mensch leert verbergen, omdat zij
zijne dierlijkheid verraden, en die bij bet dier zelve
eenigermate verfcholen zijn, omdat zij bet grootfte en
verwonderlijkfte aan hero geenszins uitinaken, bier verheven tot openbaar fieraad, omdat bet eeuwige leven
der natuur den fchoon(ten roem dezer fchepf$en verkondigt! Flij, die de beweging bier onthield, plantte
beide de deelen in denzelfden kelk, of op 6enen tak,
en zond, bij gebrek daaraan, de winden, die bet ftuivend mannelijk zaad overvoeren, de bijen en andere infekten , die het, aan hunne ruige huid, van bloem tot
bloeme brengen . Nit ontwikkeien zich de kiempjes in
allerlei vurm, net gefchaard in fraai verdeelde knoppen, zacht geplaatst in peulen met fluweel bekleed of
met lucht tegen alle kwetfing vervuld , aardig gefchaard
aan risten en aren, welken bet veelal aan geene fcherpe
verweermiddelen ontbreekt, ook wel be(loten in harde
fchalen en lteenen, die weer andere ftoffen omgeven .
Nu is de tijd der zaaijing daar, en de fchaal breekt met
geweld, of bet zaadje verheft zich op zijnen toegevoegden vleugel, of de fmaak van de geurige perzik doet aren inhoud herwaarts en derwaarts voeren , of de dieren en vogelen brengen, willens en onwillens, tot allerlei oogmerk en op allerlei wijze, de kiemen des toeltomftigen ]evens in de afgelegenfte ftreken over .
Maar , 66ne fchakel in de groote keten der dingen veret zijn de vliedient nog onze opzettelijke aandacht .
gende bloemen, die onze velden in den zomer, maar in
zonderheiddde fchoone lu chtftreken van Brazilie en Zuidet
Amerika, bet allerverrukkelijkst fieraad bijzetten .
zijn die geestgelijke wezentjes, welke zoo algemeen#ten
zinnebeeld der eeuwigheid en der opitanding tot een
et is de lieve kapel, weiker
beter leven verftrekken .
ge .
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gedaanteverwisfeling de aandacht alter opmerkzamen van
alle tiiden onweer1laanbaar tot zich trok . Welk een
wonder! twee dieren in een! Welk een verfchil, van
de kruipende, knagende, onaanzienliike rups, tot bet
beeld van Pfyche, die naauwelijks de aarde roert, maar
flechts van bloom tot bloeme artelt, om bij bet edellte
en geurigite vocht to leven ! Welk eene fchakel van onnavolgbare en heerlijke ver ;chijniels in dit eene, geringe i'chcpfel! Maar waartoe? De natuur ftelt overal de
fchoonheid in den tweeden rang, de kunst alleen als
middel daar .
a, M . ., ook bier bliikt dit bet geval
.
En
deze
toeilel heeft een zeer waardig doel.
to zijn
De rups , hoe gering in aanzien , is eene belangrijke
fchakel in de keten der dingen . Zij voe.l t dujzenden
van vogelrjes, die buitendien niet zouden worden verzorgd .
iercoe is haar aanwezen overal noodig, en
hare vrachtbaarheid boven mate groot . Doch ook zij
moet leven ; bet groene loof verllrekt haar tot voedfel ;
en wee de landttreek, wee den boomgaard, waar haar
geflacht zich to zeer ophoopt ! Wat middel , om de beide uiterften in dozen, gemis en overdaad, altiid to verhueden, bij de veranderingen in de natuur, en den tragen, kruipenden gang van bet dier? Wat middel, ten
zit het%elve vleugelen aan to i'chieten, en van blad tot
blad to doen zweven , a1vorens bet tot de uitbreiding
van zijn gellacht to fchik .ken?Nu legt bet welhaast zijne eijeren, en legt ze dhir, waar bet jong, door de
vnorjaarszon uitgebroed, in den ftaat van rups, aan •
treat, wat bet ter voeding noodig heeft . Nu heeft bet
voor de toekomst gezorgd, en fluirnert voor eeuwig in .
Z ; et daar, M .
. . ten en ander aangettipt omtrent
de orde en doelmatigheid , de kunst en wijsheid, die door
de ganfche fchepping heerfchen .
oe komt dit alles
zoo tot (land? Wat is bet fchikkende beginfel in deze
groote werkplaats ? et is waar , de eene plant brengt
de andere voort ; maar op dezelfde wijze, als de mensch
adenit, ja uitwafemt, zonder eenig deelgenootfchap van
den wil . Met bet dier is bet naauwelijks anders geA ENGELW . A818 . NO . 8 .
B b
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field . En duizenden van geflachten der menfchen vet •
laten deze aarde, zonder dat zij ooit geweten hebben,
hoe en waardoor ons ligchaam tot allerlei dienst zoo
vaardig zij . Er moet, derhalve, eenige andere grond,
eenige andere regel beftaan, aan welke dit alles is toe
to kennen, Van toevallig zamenloopen to fpreken, is
volflagene dwaasheid . Van eeuwige en noodzakelijke
natuurwetten, zonder eigen grond of reden, to gewa .
gen, is, bet helderst doorzigt, de uitgebreidfte weten.
fchap, de hoogtte wijsheid toekennen aan blinde, on •
wetende en redelooze ftof . Neen, bet verftand alleen
werkt verftandig ; bet last zijne kenbare fporen overal
duidelijk na ; en bet is onmogeliik, die in bet gefchapene niet to ontdekken . Wie of wat de bron zij,
uit welke alles is voortgevloeid, wie zon dit immer
volkomen weten, of in ftaat zijn uit to fpreken? Maar,
voorzeker , de mensch is, van alle ons bekende wezens,
derzelver naaste uitvloeifel, derzelver meest gefchikte
beeld, - de mensch, die gepaste middelen tot bedoel.
de oogmerken weet to kiezen, - de mensch, wiens
geest bet afwezige aanl'chouwt , en , door allerlei we.
gen , tot op eenen grooten afftand werkt , -- de mensch ,
wiens vernuft bet verongelukte in de natuur heeft we .
ten to hertiellen, ja hare zwakheid in fommige opzig .
ten to hulp to komen . Onze wil fpreekt, en elk deel
des ligchaams, aan zijn gezag onderworpen, voert op
dat zelfde oogenblik deszelfs bevelen uit . Onze h<.nd
vat, op zijn voorfchrift, de ftoffe aan ; deze volgt zonder wederftand ; wij maken dezelve dienstbaar aan ons
bedoelen ; en ziet daar huizen en fteden, werktuigen
ter vernieling, of dijken, fchepen en fluizen voortgebragt, die den oceaan ons onderwerpen! Alleenlijk,
wij hebben de ftoffe to vinden ; wij vermogen onmiddellijk flechts in eenen kleinen kring, en zaken zoo wel
als menfchen moeten worden to hulpe geroepen, zullen
wij ons waarlijk groot vertoonen . Dit kan bet geval
met den Albeginner niet zijn . 11ij mag de boeiien en
perken nieu kennen, binnen welke ons het ftoffelijk ligchaam ,
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ehaam, naar tijd en ruimte, gedurig bepaalt .
ij is de
oneindige Geest, wiens oog over alles gaat ; de Algenoegzame, die fpreekt en bet is er ; de Almagtige,
Alwijze en Algoede, die ons zijne liefde en volmaaktheid met allerlei letteren doet in de fchepping lezen .
Verachten wij bet niet, M . ., dit volheerlijk boek
dikwijls in to zien . Verachten wij bet niet ; fchoon
men ons toeroepe, dat bet geene zekerheid geeft . De
geheele gefchiedenis geeft even zoo min onbedriegelijke
zekerheid . a, hetgeen uwe oogen zien en uwe hand
gevoelt, heeft naauwelijks eenige meerdere gewisheid .
En welk eene fchoone (tof ! welk een uitlokkend ondLrwerp ! welk een genoegen, overal orde en wijsheid
in de natuur to vinden , wanneer de gefchiedenis ons
bijna overal wanorde en dwaasheid verkondigt ! a, gij,
die de fraaije kunften, to gelijk met de bondige wetenfcl)appen, huldigt bier is ftof, hier is model voor
Leiden, en beiden onfcheidbaar vereenigd . Leert er dan
eerie verdienfle in ftellen, dat gij u begeeft tot de bron
van het ware en bet fchoone! Leert er geluk in vin.
den, dat gij nit dezelve rijkelijk wordt gedrenkt! Leert
in ails zfb to denken , to werken en to genieten, dat
gij een waardig afbeeldfel fchijnt van em, die alles
heeft gemaakt !
LETS, OVER EEN EXANT EMA PSEUDO VAR OLOSUM,
E

EEN' EN ANDER' GEVACC NEERDEN WAAR-

Door j . j . V A N D E M 0 E R,
Med. Doct . to jeerenveen .

GENOMEN .

M et den naam van exanthema pfeudo variolofum

be .

doel ik eerie uitflagziekte , die in vole opzigten bet voorkomen heeft van gcwone kinderpokjes maar waaromtrent de uitkomst mij ten duideliiklte deed zien, dat dezelve van laatstgenoemden geheel onderfcheiden was . et
volgende geval gaf mij aanleiding tot deze waarneming .
n de maand December j . 1 . verfpreidde zich in onze
B b a
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om(treken het gerucht, (gelijk wij zulks meermalen tilt
andere deelen van dit rijk hoorden) dat een goed ge .
vaccineerd meisje to T
aan de kinderpokjes
Teed, en dat dus de inenting der-koepokken hare zoo
hoog geroemde voorbehoedende kracht 6f nimmer be .
zeten, 6f ten minfte nu geheel verloren had .
n de gelegenheid zijnde, deze zaak, welke zoo naauw
met bet leven, de gezondheid en bet geluk des menfchelijken getlachts in verband flaat, to onderzoeken,
natn ik bet volgende waar.
M . A ., een meisje, ruim i 7 jaren oud, van eene welgevoede ligchaamsgelleldheid, had zich eenige dagen
v66r mijn bezoek ziek gevoeld, was aan braking, pijn
in bet hoofd en in de leden, verloren eetlust en geheele lusteloosheid onderhevig geweest, en had tevens de
gewone verfchiinfels van eene hecte koorts gehad ; tot
dat er zich, vier of vijf dagen na den aanvang dezer
ongefteldheid, een uitflag in bet aangezigt had geopenbaard, welk zicn, na verloop van 24 uren, over bet
geheele lijf, den hals , de borst, rug en leden vertpreidde . De puistjes , welke den tweeden dag van bet tiid .
perk der uithotting hadden bereikt, waren, naar het
uiterlijk voorkomen , volkomen gelijk aan die der kin .
derziekte ; maar aan vele ontbrak d2 zoo zeer kenfchetfende holte in bet in idden der pok, daar de meeste meer
puntig waren, terwijl derzelver omtrek minder ontftoken fcheen , en zich niet zoo hard op het gevoel voor .
deed, als zulks bij variolae verrucofae , fpuriae ( teen ,
pokken) pleats heeft ; ook was de koorts bij miin bezoek niet hevig ; overigens duidde alles g,_wone pokken
aan .
Al fpoedig, op de eerfte aanvrage deswge, ontwaarde ik, dat bet meisje v66r i jaren to D
was
gevaccineerd ; dat zij viif fchoone kiiepokken op den
regter arm had gehad , en dat et van hear vole kinderen
waren ingeent . De likteekens, de onbedriegeliikfte
bliiken der ware vaccine, toonden, dat bet gezegde
waar w as . lk aarzelde derhalve, hierover op flaanden
voet
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voet uitfpraak to doen, beloofde na drie dagen haar
tveder to zullen bezoeken, en nam mij voor, indien
dit exanthema zich verder tot variolae ontwikkelde,
geene moeite to fparen , ten einde in dit zoo belangrijk
geval bet ware van bet val%che omtrent de vaccine op
to fporen . Men voege hierbij, dat de lijderes eenige
malen in de laatlte 14 dagen bid pokzieken had verkeerd,
enz .
Begeerig de uitkomst hiervan to zien, bezocht ik
gezegd meisje ten bepaalden tijde .
aar geflel vond ik
veel veranderd en verbeterd ; de koorts was niet meer
aanwezig, en (waarop bet bier inzonderheid aankomt)
de uitbottende pokjes waxen verdroogd ; derzelver hier
en daar op het aangezigt gevormde korften vielen af,
en lieten, nog a dagen later, donkerroode vlekjes achter,die na verloop van 14 dagen geheel verdwenen twaren .-Aldus eindigde deze uitflagziekte, onder eenig
fpoor van eterwording ; terwiji binnen eene week, van
den aanvang dezer ziekte af, de gezondheid volkomen
herflzld was .
V66r eenige weten natn ik to S
een foortge.
lijk geval waar bij een meisje van 7 jaren, dat, buiten
weten barer ouderen, dagelijks een ander meisje, aan
de kinderziekte hevig lijdende, bezocht had, en de boven befchrevene ziekte in een' vrij hoogen graad doorflond, waarvan echter de overige huisgenooten, gelijk
ook in bet vorig geval, verl'choond bleven . - De overeenkomst van dit met bet eerfle geval maakt, nuns bedunkens , deszelfs bijzondere vermelding onnoodig .
Dat bet moeijeliik is, bij buitengewone natuurverfchiinfelen, de betrekking tusfchen derzelver oorzaken
en uitwerkfelen to verklaren, zal elk genees- en natuurkundige mij gaarne toeftemmen ; to meer, daar, bij bet
geheinie en dikwerf onverklaarbare in de natuur en derzelver werken, de beperktheid van bet menfchelijkvernuft zelfs den fcherpzinnigiten bneit .
Van gemeld geval vorm ik mij de volgende verklaringswijze, welke ik alzoo mijnen . kunstgenooten ter
B b 3
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toetfing aanbied . - De meeste, zoo niet alle menfchen
hebben de vatbaarheid, van, aan de fmetllof der kinderpokjes blootgefteld zijnde, eenmaal door dezelve to
wordetr aangedaan, de ziekte volgens haren vastgettelden loop door to faan, en hierdoor op nieuw dat verderfelijk contagium to bereiden , 't wclk , op anderen als
potentia nocens werkende, deze zelfde ziekte naar eene
onveranderlijke wet to wege brengt . Verder nemen wij
als bewezen aan , dat de koorts , door de verandering
van de wederzijdfche betrekking der vloeibare en vaste
deelen tot bet levensbeginfel,door mededeeling van bet
contagium variolarum in bet gellel ontftaan zijnde , in
ttaat is, de gewone pokken, qua tales, vortben,
gen, die, op de huid, in de mondholte en keel geves .
tigd , de onderfcheidene tijdperken der ontlteking door .
loopen , en door verettering of brand het ]even der lijders op velerlei wijze in groot gevaar flellen ; 't wells
de dagelijkfche ondervinding ons no- heden , gelukkig
bij weinigen ! doet zien . -- Uit dit alles bliikt bet, dat
de vernietiging der vatbaarheid voor deze affchuwelijke
ziekte dezelve geheel kan voorbchoeden , waartoe de
vaccine, als den aanleg, bet feminism of opportunitas
vernietigend middel, ten hoogfte mag worden gefchat .
Niettegenilaande deze voortreffeli ;ke eigenfchapdervaccine , kan eene zaamgepakte, met andere dierliike uitvlocifels vermengde , fmetltof der pokken door aanhoudende applicatie in bet gefiel tens gevaccineerdenzelven
opgenomen worden, bet 1'tcl'ei der zentiwen en aderen
ontftemmen, en eene pokkoorts doen ontliaan, wel :<er
voortbrengfel, wegens onvatb iarheid voor dit contagium ter volkomene ontwikkeling dezer ziel :te naar bare eigene natuur, flechts boven befchreven pokachtig
uittlag kan ziin , en welke, zonder eenig levensgevaar, i'poedig in gezondheid overgaat (*) .
Mijns
( ) ATen leze over deze en gene omftandigheid, welke der
verfpreidinge vau rontagio gunidg is of tegenwerkt, de choo:.e
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Mijns bedunkens bewijst bovenllaande opmerking, der
aandacht van het geneeskundig publiek welligt niet geheel
0nwaardig, bij elk' nadenk'eud' mensch de echtheid en
zeker voorbeboedende kracht der koepokinenting ter

voorkoming der kinderziekte ; daar men hier eenen tweefrijd opmerkt tusfchen de natuur en de kunst, in welken de laatil:e overwint .

n de voile overtuiging dezer

waarheid, zien wij den wensch van onzen grooten
A V E vervuld in zulk een middel , guale inve-
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niri posfe, comparatio historiae antidotorum et indoles
hujus mali faciunt fperare, et ad indagandum (et jam
inventuln propagandum) impellis fi mma hint futura
humano generi utilitas . Aph . 39 .

ne Verhandeling van Dr . G L B E R T B L A N E, nit de Trans.
actions of a Society for the improvement of Medical and Chi-

vurgical knowledge, V .
. London
t2, pig . 425, overgenomen in de Neue Sammiung auserlefener dbhandlungen
zum Gebrauche pract . 4erzte . Leipzig 1316, S . 68o. &c .
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e vermindering van den arbeid in de fabrieken en trafieken,
door middel der kunst, is ongetwijfeld bet uitvloeifel eener zeer
haoge en uitgebreide befchaving. Ook lijdt bet geenen twijfel,

eat zulks zeer voordeelig is voor den handel, bijzonderlijl ;

voor hen, die daarvan een tijdig en gepasc gebruik weten to
waken . Nog is bet blijkbnar, dat de tegenwoordige uitvin .

dingen van dezen card bet eigenaardig gevolg ziin van vroe .
gere, welke reeds vrij algemeen in zwang ziin, (zoo als,
bij voorbeeld, de Molens) en aan welker oorfprong naauweijks meet gedaeht, of welker nut door niemand outkend
words . Eene andere vraag is bet echter : Of de tegenwoordige belle voortgang Bier kunstwerkingeu voor Scaat en Ze .
den doelmatig, oorbaar en heilzaam kan geacht worden? WE
is onder deze drie oogpunten, dot wij, deze vraag befchouwende, oordeelen, dezelva ontkennende to moeten beantwoorden.
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Alzoo beweren wij , dat bet meer en meer doordringend
gebruik der kunstwerkcuigen tot vermindering van handenarbeid, van de flaat- en zedekundige zijde befchouwd, niet
doelmatig is , ell wel
Omdat de mensch , die, offchoon lid der maatfchappij,
voor zich zelf als doel aanwezig blijft, deze oorfpron elijke hoedanigh&d verliest, en incegendeel, als gaugbare munt
befchouwd, welker gehalte en waardij van tijd tot tijd verandert, als middel wordc aangemerkt, dienstbaar aan alle die
oogmerken, welken de flaatkuude zelve, van haar eigenlijk
doel verwijderd en alzoo bedorven, naar willekeur gelieft to
fcheppen .
mmers, her is de krachr. van denken, vergelijken en oordeelen ;
bet is de bijzondere opletiendheid en de oefening van her geheugen ; her is de gezondheid des ligchaams ; her is de gemoedsrust en de echte weltevredenheid ; bet is de gezelligheid,
welke hand aan hand en hart aan hart verbindt : her zijn alle
deze grondbegrippen en oorfpronkelijke bedoelingen van elite
maatfchappeiijke zamenwoning, welke de orbeid der menigvuldige perfonen in de fabrieken en trafieken gezamenlijk
doer werken • en her is ook daardoor, dat, met deze weldadige werking, de voorfpoed en de rust van den flint bevestigd, de zeden, onder goede leiding, meer befchaafd, en de
maatfchappij zeelve aan haar doel meer onmiddellijk beantwoordt en blijft beantwoorden .
Doch ook, omgekeerd, heeft her tegendeel plants . Bij het
gebruik der kunstwerktuigen, waarhij edn per 'oon welligt
voor ties of meer anderen geldc . houdt de mensch op, ei en
nadenken, eigen kracht to oefenen . Zijne ganfche wetenfchap
bepaalt zich rot done minuut, dikwert' tot 6dne fekonde ; en*
deze zelide herhaling ge chiedt duizende maLen , op dezelfde
werittuigeiijke wijze . Na her allereerlie ouderrigc, welk dra
in volkomene werktuigelijkheid ontaardt, beflaat er geere
sanleidirg meer, om eenig vermogen van den geest to oefenen .
Er ontflaat eene eencooni ;;heid, nog flerker door her gedruisch, welk gewoonlUk aan her -meeste raderwerk der kunst .
werktuigen eigen is, waardoor zelt's de zincuigen, althans
zeer zeker dat des gehoors , verdoofd worden . Er komt geen
Zi;n
overleg meer to flade . llet verfland is onwerkzaam
wezen gevoelt ter naatrver nood eenig beflaan .
etzelve na.
dert itderdaad, bij veigelijking, tot die foort van Veelvoeten,
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ten, waarvan de kop naauwelijks mcrltbaar is, en welke atleen, door her eenzelvig gebruik van armen of pooten, haar
]even vertoont .
Uit deze geheele verilomping van zin en geest words al .
zoo, bij gebrek van vergelijking van nieuwe denkbeelden en
begrippen, een toefland geboren, die zeer na aan dierlijke
domheid grenst. Onverfcnilligheid, vrees, ligtgeloovigheid,
overheiling tot allerlei huitenfporige verbeeldingen , welke
hem, nadat hij thuiswaarts gekeerd is, tigtelijk ingeboezeind
worden, en eene volkomene flaaischheid
zijn de onvermij .
delijlte gevolgen .
er loon zelfs, geevenredigd naar den
werktuigelijken dienst, kan tlechts gering zijn . Dit vermeer .
dert zijne afhankelijkheid, en voert hem doorgaans cot we .
zenlijke armoede . Deze toefland heft hero blooc aan alle de
gevaren, die met de7eive gepaard zijn ; en meer, dan eenig
ander lid der mnatfchappij, voor verleiding vatbaar, verbeidt
hem de ondeugd , in allerlei gedaanten vermommingen en be_
tooveringen, als de prooi van dierlijlr .en wellust, oproer, roof
en moord .
Ook is deze fnelle voortgang der kunscwerkingen, in £abrielten en trafieken, in geenerlei opzigt oe,baar, en wet :
Omdat dezelve, in zijne gevolgen, onmiddellijk de heilige
regten nantast, die son ieder ingezeten van den float toebehooren, om zijn wertig beflaan voor zich en zijn gezin to
vinden, zoodra hij flechts zijuen lust en vaardigheid doet blijken . Want, hoe zeer her wel fchijnt, dat de arbeider in
fabriek en trafiek her aan ziclizelven ass eenen eerflen pligt
moet opleggen, om zich to rigten naar de dikwerf veranderende tijdsomflandigheden, ten einde hij in float zij, om elke foort van arbeid, welke min in den algemeenen fmaak
valt, terilond met eene andere vaardigheid en kunde to verwisfelen, zoude zulk een eisch weldra geheel in her onge
rijmde nopen, door de hooge vlugc, welke de vinding der
kunst, bijkans in alle vakken van bcdrijf, nu reeds genomen
heefc, ons her zekerst vermoeden oplevert, dat zij, met de
voortgaande winzucht en de flreving van den handel, om
zich altijd van der minflen prijs der waren to bedienen, zich
welligt tot aile vakken van handarbeid uitl rekken, en daardoor, ten flotte, een verbazend aantal van ledige handen zal
overlacen, welke, ondanks den besten lust om een cerlijlc
beflaan to vinden, bij geene mogelijkh eid aau den gang geB b 5
bragr ,
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brags, veel min gehouden, kunnen worden . Bet moge, in
bet afgetrokkene, al fchijnen, dat eene grootere mate van
voortbrengfelen, een gelladig toenemende handel, en eene ge .
ringheid van prijzen der gemaakte floffen, zoo voor de be .
boeften des levees als voor de weelde, welke alle mededin .
ging nitflnit, san eene geheele natie welvaart, voorfpoed en
allerlei behagelijk evensgenot verfchaft en verzekert ; maar
bet is de ondervinding, welke een zoodanig befpiegelend ftelfel wederfpreekt, en alle glansrijke uitzigten to eenemale vernietigt. Engeland zelf, welk van zijnen verhoogden kunstarbeid her nadrukkelijkst voorbeeld geeft, verf'preidt doordoor zijnen handel ligteliik over alle de werelddeelen . De
fabrikanten en handelaars vermeerderen hunnen rijkdom van
dig tot dig ; en echter beitaat er geen land, alwaar de krij .
tende armoede tot zulk eene ontzettende hoogte geftegen is,
zoodanig, dat, behalve de veelvuldige vaste parochie- fondfen, waaruit duizende behoeftigen onderhouden worden, jaarlijks vijf snillioenen ponden ft . belesting en bijdragen noodig
zijn, om in den fchreeuwendtlen nood to voorzien.
En op deze zelfde gronden mogen wij, ten d&e, ilellig
beweren, dat de fuelle voortgang der kunstbewerking van fabrieken en trafieken voor den flaat niet alleen niet heilzaam,
maar inderdaad hoogst verderfelijk is,
Wij mogen ons, ten bewijze dezer derde flelling, vellig
beroepen op hetgene hiervoor reeds is aangemerkt . s de if.
zonderlijke mensch, door gebrek aan gelegenheid om voor
zich en de zijnen een behoorlijk beflaan to vinden , - en
dit is een noodwendig gevolg van her heerfchend gebruik der
knnstwerktuigen, die den arbeid der hander verhinderen, in bet onvermijdelijk gevaar om tot armoede to vervalien, en
met bet verlies van bet befef zijnen zedelijke waardij alien
drang tot bet goede to verliezen ; flaat hij alzoo bloot voor
ailerlei wandaden, welke de maatfchappij verwoesten, dan
vast her tevens onmiddellijk in bet oog, hoe zeer deze nadeelit a invloed zich ras over de ganfche maatf_happij ver .
foreiden en bet geheele karakeer des yolks tot wezenlijke
boosheid moet doen ontaarden .
Dit gevaar is inderdaad nog to grooter, wanneer wij daarMj opmerken, dat juist, met deze meer en meer voortgaande
kunstinrigtingen, de fabrieken en trafieken zelve in aantal
°eer merkelijk zuilen verminderen . De ongemecac rijkdom,
die
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die enkele perfonen toevloeit, en noodwendig moet coe_
yloeijen, brengt natuurlijk to weeg, dat de meer vermogen.
den, hunne fchatten voor zulk eenen voordeeligen handel
beftemmende, daardoor alle degenen, die tninderen rijkdom
bezitten, aan zich onderwerpen, daarna onderdrukken, en
eiudelijk buiten de mogelijkheid flellen om hen to evenaren,
zoodanig zelfs, dat zij, voor de kracht der fchatten zwichtende, hunne pogingen tot den wedftrijd geheelenal moeten
ieruit volgt eene dadelijke vermetiging van den
ppgeven .
middelfland, die, eigenlijk gezegd, de zenuw is van den
float ; en bet vender gevoig is, of een geheele acttand van
mededinging, en this een zoogenoemd renteniersleven, welk
aileen rekent en niet handelt, of eene verlaging tot andere
foorten van handel, welke op fluikerij en bedrog gegrond
zijn . Men zegge niet, dat zulk een geniis van deinere t'abrieken en trafieken weinig beteekent, omdat de arbeid, welke
in dezelve voormaals pleats had , flechts tot de grootere overgaac ; want juist worden de nog weinig overblijvende banden, door de grootere aanwending en uitgebreidheid der
kunstwerktuigen, geheelenal verzwolgen, en de evenredigheid
van bet eeds minder en winder benoodigd aantal neetut van
zelve toe .
Deze ontzettende ongelijkheid van rijkdotn, then bet vermeesterd fabriekwezen, to gelijk door den handel, flechts in
weinige handen fpeelt, is een geweldige fprong, die met den
langzamen en zedelijken tred der maatfchappelijke zamenleving onvereenigbaar is . De zelfzucht, aan den handel eigen,
vertreedt weldra alle goede gezindheden en burgerlijke regten .
De deugd ontvangt, uaar bet heerfchende gevoelen, zekere
tarief, welke hare waardij als geld berekent . De belastingen
vermeerderen dagelijks, ten gevalle van den handel ; en deze
weet die met bet get}rengfte toezigt to ontduiken . Tie fchrikkelijkfte dwangmiddelen moeten de fluikerijen verhoeden,
zonder zulks re kunnen doen . De zuchc voor de letteren
moet noodwendig afnemen . De kunsc wordt praai, zonder
wezenlijken fmaak. De wetenfchappen worden flechts in zoo
ver geeerd, als zij voor den handel dienilig zijn . De ligchamelijke flerkte der ingezetenen wordt door gebrek, flaafschheid en dwang dagelijks ondermijnd : en dear geen ftaat op
2ichzelf zeker is wegens zijn politiek beftaan, n her bezit
der grondltoffen, en de rijkdom zich de kortite en mince kost .
ba.
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bare middelen weet aan to fchaffen, om die van elders to bd .
komen, heeft •z ulk een toefland den even zoo jammerlijken
invloed op alle andere handeldrijvende flaten, waarvan de een
noodwendig moet wedijveren, om den anderen to vernietigen .
M n predike alsdan vrijelijk nan den dief, dat hij Diet flelen
en mensch moet zijn, aan den bedeiaar, dat hij burger be•
boort to wezen, aan den onverfchilligen en kouden gierig.
card, dat hij een vaderland heeft : dit alles blijft waarfchuwing zonder uitwerkfeten, en klinkt even goed, alsof men
tot de zoo zeer in aantal toenemende kunstwerktuigen zegt,
dat zij wapenen moeten zijn ter verdediging Legen roof en
moord . Dat Engeland ook alhier, wederom, ten voorbeelde
diene . Slechts federt zeer weinige jaren words de waarde der
gepleegde diefftallen, to Londen en in haren omtrek, op twee
millioenen ponden ft . jaarlijks gerekend ; en bet is uit Birmingham en Manchester, twee voormaals zeer beroeinde fabrieklleden, dat bet Engelfche leger, bijkans geheei, van rekruten voorzien words! Er is, in evenredigheid der bevolking,
gees land, alwaar, met bet bezit der grootite rijkdommen
ender afzonderlijke ingezetenen en den nitgebreidtten handel,
meer menfchen lerven aan dronkenfchap, lediggang, zeifoloord en fchavotflrafN
o, Dat eenmaal aile volken en Gouvernementen tijdig terrngkeeren tot bet befef des fchrikkelijken gevaars, dat hen
aangrimt ! Dat zij den lediggang befchouwen als de woedendiie van atle vulkanen,
den arbeid, danrentegen, (en wet
den handenarheid, bovenal in den landbouw) als de grondzuil van elken Plant! Dat men den geest der verbroedering,
die alleen de echte en vaste grondilag zijn kan van elke afzonderlijke zamenwoning, en van alle maatfchappijen to zamen genomen, fangs alle voegzame wegen be vestige! Dat
alle inrigtingen , bijzonderiijk alle belastingen, ook in derzeler mate en wijze van beffing , near dien eeuwigen grondi1ag
gewijzigd en nitgevoerd worden !
DE MU)
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kenden man, welke baren bezitter van bet eene ongeluk in
bet andere ftortten, en wsarvan hij zich ailee!i met bet verlies
van ziju geheel vermogeu bevrijden konde? Thans wil ik die
van een paar nog veel zonderiinger muilen, in veel korter
begrip, verhaten, weike eene jonge, beminuelijke vrouw in
nog veel grooter ongeluk had kunnen florten, voor zoo verre men ten mintte bet verlies der liefde voor grooter houdt,
dan dat van geldvermogen .
Op mijne laatfte reis maakte ilt eenen omweg van twintig
mijlen, om mijuen vriend W A t. L a a weder to zien, die eerst
onlangs, en wet, zoo als ik nit zijne brieven vernam, zeer
gelukkig, gehuwd was . Bij onze ontmoeting beyond 1k, dat
hij mij van ziine geliefde echtgenoote niet to veel gezegd
had : zij was zeer fchoon, zeer beminnelijk, zeer goed, en
zeer geestig . Reeds in bet eerite kwartier ours had ik haar,
ais de waardige vrouw van een' der beste menfchen, leeren
beminnen . Gij weet, mijne vriendin . dat er voor meer be .
jaarde mannen geene aangenamer betrekking plaats heeft, dau
die tot de echtgenooten of beminden van onze vrienden .
Reeds van bet eerile oogenhlik of is men voor haar geen
vreemdeling meer. Elke opletteudheid, welke zij aan ons betoonen, gelds den geliefden echtvriend even zeer . n hem
eeren zij ons ; zij tchenken ons haar vertrouwen, en hebben
zij lets aan hem anders to wenfchen, dat ontdekken zij niet
tan vader of moeder, noeh aan zuster, bloedverwanten en
vriendinnen, maar aan ons, wellten zij befchouwen als een to
ziin met hem, welken zij als bedaard en onpartijdig om raad
to plegen, en tevens als deelnemende genoeg aanmerken, om
met warmte en onbaatzuchtig to handelen . hletgene ik dus
elders reeds gewoon was, viol mij ook alhier to beurt . Elke
fcheidsmuur tusfehen ons was en door de vroeg'ere berigcen
van mijnen vriend wegens mij, en dooi mijne brieven, welken hij haar had medegedeeld, to eenemale geweken : zij behaodelde mij, van bet eer( e oogenblik af, met de teedere
en opregte vertrouwelijkheid eens ouden vriends, en i vau
mijne zijde ltwam hare edele ziel reeds halverwege to gemoet. Terltond moest ik haar beloven , acht dagen bij haar
to vertoeven, en ilt deed zulks gaarne, echter onder deze
voorwaarde, dat ik regt huisfelijk met hen verkeeren mogc,
en zij aeu geene andere verltrooijingen of vermaken to mijilen behoeve zoudeu deuken .
Reeds
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Reeds op den tweeden dag bemerkte 1k, dat riet alles z68
was, als wel behoorde. De jonge vrouw was onuitpuccelijk
in lofprijzing en in her affchilderen van haar geluk, om zulk
eenen man den hares cc noemen : en echter vroeg zij mij y of
ik ook, in onze vtoegere verkeering, groote ongelijkvormig .
beden, zekere plotfelijk ontflaande, otfchoon ras voorbij.
gaande, luimen in hem had waargenomen? - k cnoest hierop
cen ontkennend autwoord geven ; en daar zij, even min ais
1k, to voren daarvan eenig fpoor bemerkt had, vies her eia
gensardig belluit, dat zulks eerst federt her huwelijk konde
ontflaan zijn. Wij fleldeu hetzelve alzoo op rekening van
zijne bezigheden, of wel van kleine verdrietelijkheden, waar .
van hij zelf niec eens fpreken wilde ; en her gelukte mij,
haar volkomen gerust to flellen .
ntusfchen was dit voor
mtj genoeg, om hem eens war fc erper in bet oog ce zien ;
en ziedaar 1 ik betrapte hem dadelijk op deze luimen ; zelfs
fcheen hij mij op verre no niec zoo opgeruimd to zijn, als
ik hem in zijnen toefland en volgens zijn eigen fchrijven ge .
meend had to moeten belchouwen .
Bij eene eenzame wandeling deelde ik hem mijne opmerking
ronduit mede .
ij onczette, en floeg de oogen neder . Nu
begon 1k, op mijne wijze, nader to vragen . Weldra beyond
ik, dat de echtgenoote bet voorwerp van zijnen kommer
was . Dan, volgens zijne eigen verzeltering, was zij in bet
huwelijk geheel niec veranderd, maar even beminnelijk en goed
als voorheen, zonder eenig gebrek re oncwikkelen,dat zij voormaals verborgen hiekl ; zij was de waarheid en geliikmatigheid zelve . „ En echter (voegde hij er hij) kan ik her zelf
volftrekt niet verklaren ; ik heb een gevoel, dar mil joist des
to meer kwelt, hoe minder mijn verlland her kan re tvaardigen : ik geloof, dat ilr mijne vrouw niet meer 66 bemiune,
als v66r onzen trouwdag ." - Daar nu de grond van dit
zonderlinge geenszins in zedelijke oorzaken konde gelegen
zijn, deed ik ligchamelij'te vermoeden ; doch zijne onrkenping was zeer nadrukkelijk, daar hif bet tegendeel llellig veraekerde . Nu werd de knoop van her raadfel doorgehakt, als gelegen
in een duister, onbepaald en ongegrond gevoel . 1k heriep niij
op de kracht van zijnen geest, als volkomen berekend otn
zoodanig gevoel to vermeesceren . flij be oofde mij alle waakzaamheid over zieh zeif. Wij weidden breed uit in den lof
der
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der fchoone en treffelijke vrouw . ij achtte zich in haar bezit gelukkig, en wij keerden zeer vrolijk huiswaarts .
ntusfchen bleef mijne oplettendheid op dit zelfde punt bij
voortduring gevestigd, zonder zulks to doen bemerken . Nog
altijd vermoedde ik in de vrouw zelve de eene of andere geringe aanleiding, welke her geheime misnoegen van mijnen
vriend bewerkte ; en ik befloot, niet eerder to vertrekken,
dan nadat ik den grond ontdekt en weggenomen zoude hebben . Den volgenden morgen bekroop mij de lust, om mij .
nen vriend to bezoeken, eer hij uitging ; waartoe ik, daar
zulk een bezoek in mij ongetnoon was, eenig voorwendfel
behoefde, en ook ligtelijk vond . Beiden vond ik bij her ontbijt opgeruimd en vertrouwelijk . De vrouw maakte de kofj
gereed. Wij kortswijlden . Zij ilond van de fofa op, om
lets to halen . Op dic oogenblik verbleekte mijn vriend ; bij
werd ontilemd ; bet gefprek verflaauwde, en hij fcheen bet
gaarne to willen afbreken .
k werd opmerkzaam, om lets to
ontdekken, zonder echter lets anders to bemerken, dan zeker
flepend of piepend geluid, als van floffen of muilen, zoo
dikwerf de vrouw door de kamer been en weder ging .
eimelijk keek ik naar hare voeten, en zag inderdaad de nedrge .
trapte fchoenen, die , even als een paar muilen, dit onaangeuaam geluid veroorzaakten . Op hetzelfde oogenblik keek
ik hem in her oog, gelijk bet zijue zich op mij vestigde.
Zijne kleur werd hoogrood ; hij zette bet kopje verbijsterd neder, en ging henen .
emel !" fprak de vrouw, met een' diepen zucht ;
• o
ziec gij nu? zoo is hij , en verandert op ddn oogenblik!"
• Gefchiedt zulks meermalen?"
• o a, bijkans dageliiks ."
„ Welligt kan hij, zoo als vele mannen, Met dulden, dac
iemand de eet-, koffij- of thee-tafel verlaat, om lets to ha .
len , dat vergeten is? "
• a, dit mag hij niet gaarne ; rnaar hij zegt bet dan, en
fchertst daarmede . Doch over bet voorwerp zijner luimig .
heid fpreekt hij geen woord ."
• Gebeurt zulks ook wel op andere tijden wan den dagg"
• Zelden ; ja, zoo ik mij wdl bedenk, nook"
• Zoudt gij mij wel een zonderling verzoek willen toeilaan? '
• Spreek, mijn vriend!"
„ Zijr
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„ Zijt flechts zoo goed, ons heden na de avondwande
.
ling de thee gereed to makes ."
„ Zeer gaarne, lieve vriendl maar hierin vind ik Diets zon .
derlings . "
,, Dat komt naderhand. k bid u , nameliik, -- en ik maak
flaat op uwe vergiffenis, - alsdan deze zwierige tloffen aau
de voeten to doen ."
,, Die muilen? - Maar, ik bid u, wat hebben toch deze
muilen met mijnen man gemeen?"
» k weet het Diet. - 1'Vaarlijk, lieve vriendin, ik weet
bet nog Diet ; maar ik wensch het to ontdeltken, en u of
onzen vriend to bevredigen en gerust to flellen ."
Genoeg, ik verkreeg hare toellemming . Wij lachten over
den zonderlingen inval en de koddige proef, tvelke wij nemen zouden .
Alles ging naar mijnen wensch . Zoodra wij van onze avond .
wandeling thuis kwamen, en met de minzame huisvrouw aau
de welgeordeude theetafel zaten, vierden wij een huisfelijk
feest . W A L L E R bedankte hair met eenen kus voor hare
oplettendheid, en verklaarde, dat hij nog nooit zoo zeer
haar een kop thee verlangd had, als tegenwoordig, en dat
zij, zoo als altijd, zijnen wensch was vvorgeltomen . Wij
waren zeer vergenoegd . Zoodra ons gefprelt regt aan den
gang en mijn vriend in de vrolijktle luim was, - reeds had
een geheime wenk der vrouw mij verzekerd, dat de muilen
gereed waren, - verzocht ik haar, uit haren lestenaar een
gedicht van w A L L E R to halen, dat zij in bewaring° had . Bij
dezen gang door het vertrek tier zij ook dat aangename
piep zeer duide'ijk hooren , en knikte mij nls in zegepraat
toe . Op dit zelfde oogenblilt was de goede uim van miiu, •i 1
vriend verdwenen. Bliikbaar bedwong Wi zich , en onderdrir`;_
to met moeite elke opbruifing ; maar hij (need de voorlezing
des gedichts af ; het gefprek hield op ; ;a, hij bedacht zich,
dat hij nog dezen avond lets to verrigten had , welk geen uuilel leed, en begaf zich naar zijne kamer .
Nu kende ik met zekerheid de norzaak zijner ontftemmin .
ge, en, hoe zeer1k den grond daarvan Diet konde opgeven,
de muilen echter wares Diet meet to redden .
k deelde ann
de vrouw mijne overtuiging mede, en vergde haar lie belorte
af, om dat heilloos voetfchoeifel voor altijd to verbannen .
0 f-
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©ffchoon ik vele harer vragen niet konde beantwoorden, was
zij echter bij zichzelve van de juistheid der waarneminge
ten voile overtuigd ; to sneer, daar zij thans meende zich to
kunnen herinneren, dat joist elke uitbarfling van kwade luira
to gelijker tijd met het gelcraak der ongelnkkige muilen gepaard ging ; en beloofde mij , bij voorraad, op mijn dringend
verzoek, dat zij die, tot op de nadere oplosfing der zaak,
niet meer zoude aantrekken . Twee punten vooral behaagden uaij in haar zeer ; vooreerst, dat zij de gewoonte, door
haar van hare moeder voor den vroegen morgen onnadenkende overgenomen, niet verontlchuldigde, en ten anderen, dat
zij zich geenszins op den gewonen eisch van dagelijkfche
vrouwen beriep, dat de man, namelijk, zich aan foortgelijke
onfchuldige kleinigheden gecvennen moest .
Gedurende de drie dagen , welken ik bij hen vertoefde,
bleef inijn vriend zeer good geluinid . Nimtner in den vroegen
morgen ontllemd , was hij op den dunr even vrolijk. Mijta
naderend vertrek aileen gaf eene andere wending . Op den
laataen dag met elkander over het voorledene en toeicomende vertrouwelijk fprekende, nail, ik de gelegenheid waar,
hem mijne ontdekking mode to deelen, en hem naar den frond
der ontftemminge to vragen . Schoorvoetende erkende hi ,j de
waar!ieid der zaak . Wij gaven elkander ooze verwondering
to kennen , dat hij de ontdekking niet eerder gedaan had, en
dat de invloed van bet onaangenaam geluid zoo hevig en on .
weOrffaanbanr geweest ware . „ a," fprak hij, zich hedenkende, ,, ik ken waarlijk niets hatelijker, don dit geflof.
k
hood de muilen bij eene vrouw voor een teeken van achteloosheid en traagheid ; ja, mag ik mijn diepst gevoel uitdrnkken, zeifs van onzedelijkheid ." Ont de verklariug van dit
verfchijnfel to vinden, moest hij tot in zijne vroege jeugd
terugtreden . Na zijner moeders dood, had cone taste de huisbouding, en ooic hot opzigt over hem, wiar enomen .
ot
was eene booze, wreede, en in hot geheiat outuchtige vronw
geweest, die hem zijne jougd verbitterd en zijne verachting
had opgewekc . Dit w .ijf had a!tijd muilen gedragen . Derzelver geluid had zich tellcens met de vrees en den ateer van
haar perfoon en met de voorllelling van vrouwelijke boosheid
verbonden . Dit verband You voorlielling, federt tang (luimerende . was nu door de muilen zijner vronw op nieuw Verlevendigd geworden .
C G
V BNGELW .
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Ntt was bet raadfet opgelost . Met de nnigfle blijdfchap
k liep naar zijne vrortw, en
omheisde ik mijnen vriend .
deelde haar met weinige woorden de oplosfing merle . Zip
tchrikte ; maar herftelde zich dra, greep met een vonkelend
oog de ongelnkkige muilen, knoopte die in cen doek, en
verzoclit mij, haar to volgen . Vrolijk en met eene komiscltplegtige hooding crad zij bij'haren man in de kamer . „ om,
mijn vriend " riep zij op een' heldhaftigen toast, „ wij zullen op her altaar der
uisgoden eeu offer brengen ." Zoo
bragt zij ons in de keuken, alwaar een groo vuur brandde.
„ Daagt op, gij ongelukkigen ! " fprak zij, bij het ontknoopen van den doek, met eene 'lem, die ongevoelig van-den
itomifchen tot den nandoenlijken toon overging, „ gij zult
mij niet langer bet hart van den besten man, noch aan hem
flechts ecru oogeublik van vrolijkheid en genoegen meer ont .
rooveu . Op her aitaar der vreedzame - uisgoden offer ik u
aan her gelult van huisfelijke liefde, en met u alles, wat
flechts in bet gering i.e her gevoel van betamelijkheid, goeden finask en fcltoonheid kwetfen kan ." Met doze woorden
wierp zij de muilen in her vnur, welke zeer vrolijk brandden
en ras verteerden . Op dit oogeutplik vielen de echtgenooten
elkander om den hals, en konden bijkans niet ophouden met
de teederfle omhelzing onder her vragen en geven van vergifFenis ; hernieuwende alzoo, onder bet florten van vreugde .
tranen, her fchooufle verbond der iefde . Daarop betuigden
beide ann mij den opregtilen dank voor mime ontdekking.
y, Eon beding nog," voegde de edele vrouw daarblj : „ gij
moet doze geheurtenis tot leering en waarfchuwing van ande_
Ten opteekenen en laren drukken . Gij behoeft mij niet to
ontzien : den naam alleen kunt gij achttrwege laten . Want,
mijn vriend , bij jonge vrouwen zijn nog vele andere /oorten
van muilen, al zitten zij joist niet aan de voeten, welke het
ijn en zuiver gevoel van den than kwetfen, en voor welke zij
!naar al to zwaar, door het verlies van zijne achting en liefde,
ntoeten boeten ."
Den volgenden dag vertrok 1k, vol van den dank en de
hartelijkile wenfchen inijner gelukkige vrienden . Nog tegenwoordig geven de muilen in onze hrieven ruhne fof tot vro .
ijke toefpelingen ; en de beminneijke vrouw vergeet nooit,
al is her flechts bij Lafchrift, daarbij to voegen : dat er nog
geene nieuwe muilen gekomen zijn .
nr
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e godsdienstaefening was ten einde -- de organist floeg
bij bet uitgaan de laatfte akkoorden, die aan bet hoog ge .
welf weergalmden - de vrome kerkgangers verCpreidden zich
allengskens, en gingen langzaam naar hunne huizen, toen mij
de eerwaardige prediker G RUN N G bij de hand nam, en mij
vertrouwelijk uit de kerk naar de pastorij geleidde, met de
woorden : o Gij hebt uwe zaken goed verrigt ; uwe leerrede
was treffelijk, en met behoorlijke oefeuing words gij zeker
eenmaal een ultftekend kanfelredenaar ."
k had mijne eerfte preek bij hem gednan . Ben zware fleen
was thane van het beklemde hart gezouken, daar de eerfle
kanfeiproef was doorgeftaan ; en ik flapte alzoo bijzonder
opgeruimd nevens den prediker voort,
,, a, jal ' vervolgde deze, mijne opgeruimdheid bemerkende, flerker dan gewoonlijk klopt het daar order bet ii,_
ker knoopsgar, wanneer men op her leege plekje in de voile
kerk voor de eerfle maal optreedt, om zich aan aile men .
feheu voor to ftellen en alleeu to fpreken, terw :j alien flit.
zwiigen en ors naar den mond gapen .
et kata eehter," due
vervolgde hij , „wet niemand ter wereld bij zijne eerfle preek
erger gegaan zijn, dan mij, armen dromnlel!
elp mij aan
tafel eens weer op dit apropos ; en ik wil n dit mijn avontuur verhalen, hetgeen u ongetwijfeld zal vermaken ."
h vond aan de tafel des predikers geheele familie, met
nog eenige gasten . Wij hadden een aangenaam en genoegelijic
onderhoud ; en in het gemeenzaam gerprek herinnerde ik den
prediker aan zijne belofte,
lij was terftond bereid, om, gd .
lijk hij uich uitdrukte, zijne vrienden, tot een nageregt, en
ter bevordering der fpijsvertering, de kluchtige lotgevallen
to vercellen, hem bij zijne eerfle preek bejegend, en sevens
daardoor hun eene heilzaine leverfchudding to verfchaffen .
ij ving dug ran :
et vrolijlte knapen-leven was ten einde -- want finds bet
feat ap den 1?artburg is men gewoon, in ftede van dat vanl
C e 2
flu-
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fYudent, bet reeds verouderde woord knaap (Burfche~ weder to
bezigen - bet vrolijke knapen-leven, alzoo , was ten elude ; mijn
cur fus acadesnicus to Leipzig was volbragt, en daar ik in die
ftad zonder eenige betrelcking en onderfieuning mij beyond,
moest ik de gewone toopbaan der jonge Theologanten bewandelen, mij eene huisonderwijzersplaats trachten ce bezorgen,
en mij op de kunst toeleggen, mil den kop der kinderen van
vreemde lieden to refit to zetten . Mijn Genius ontvoerde mij
aan bet lieve vaderland, en joeg mij verre weg, naarherruwe,
koude Polen, en wet in dat gedeelte van dit laud, hetwelk,
toen de hooghartige verdedigers der vaderlandfche vrijheid,
MAD A L N S
en
O S Z v s
o, her onderfpic delfden en
bet land gedeeld word, aan Pruisfen was gelcomen, en daarna Zuid . Pruisfen werd genoemd . Met honderdvijftig daalders inkomen, werd ik de opvoeder van twee knapen eens
Duitfchen Edelmans, den eer v .
. . . , die een groot landgoed bezijden Warfchau, en een ander in Silezie, in den omtrek van Preslau, bezat .
er eerstgemelde bewoonde de famitie doorgaans ; en, hoewel her vreemde land met zijne ongure bewoners mij niec beviel, ging her mij echter ten huize dezes voortrefelijken mans doorheen wet, daar men bier
niet, ats gewoonlijk, or ook den huisonderwijzer onder beeer met trocfche miene de
greep, wanneer de genadige
fpreekwijze bezigt : „ Mijne lieden" - maar met ouderfcheiding en als eeu vriend des huizcs werd bejegend .
Welke mijne beflemming in vervolg van tijd zijn zon,
was ik met mijzelven nog niet eens . Thans , echter, ontving
ik op eenmaal con' krachtigen aandrang, om mij tot her predikambt to fchikken ; daar mijn patroon mij opmerkzaam maak .
te, dat hij op zijn ander landgoed in Silezie eene goede
pastorij to begeven, en op dezelve eeu' zeer bejaarden, ziekelijken leeraar had, bij welken de mail met bet omgekeerde
inttrgtas zich veelligt fpoedig zou laten vinden .
ierbij deed
hij mij op den achtergrond nict onduidelijk her tlreelende .
verfchiet zien, dat mij, ter belooning van mijne vlijt in de
opvoeding zijner kinderen, doze plaats cells zou ten deel
eeds eene
er woord belooning heefc voor mij
vallen .
verhevene beteekenis, eenen hoogeren zin gehad, als erkenning van werkeltjke verdienflen influitende ; en wanneer zich
bet tegenflrijdige verfchijnfel nan mij voordoet, dat menfchen
zonder verdienilen belooningen ten deel vallen, verheft zich
ii
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mijn innerlijk gevoel daartegen eveneens, alsof ik bij loterijplans leze : premien voor den een flen , tweeden , derden niet . k
trachtte mij alzoo ook thans deze toegezegde Mooning, zoo
k gevoelveel in mijn vermogen was, waardig to waken .
de, dat ik in bet prediken niets minder dan virtuoos was ;
want ik had bet nog nooit gedaan . Van flonden aan werd
bet dus miju vurigfte wensch, de eerfle kanfelproef zoo fpoe .
dig mogelijk to wager . Naardien in den geheelen omtrek gee .
n e evangelifche gemeente betlond, aan welke ik de eerflelingen mijner kanfelgaven konde wijden, werd befloten, dat ik
op bet andere landgoed in Silezie mijn preektalent zou vertoonen, als waarheen de
eer v . . . . met zijne ganfche
familie binnen eenige weinige maanden dacht to vertrekken .
Bij voorraad werd tevens aan den pastor loci gefchreven,
eerie venia concionandi verworven, en to gelijk reeds den
zondag bepaald en vastgelleld . Van toes of vermeesterde
mij, tellkens als ik aan mijne onderneming dacht, eene zekere huivering . Wanneer ik mij in verbeelding op den kanfel plaatfle, en mij het oogenblik levendig voorftelde, waarin de ganfche gemeente zwijgen en ik den mond ol,enen
zou, klopte mij bet hart, en flk was to moede als een
aensch, wiens laatfte Dur heeft gellagen . De preek werd
thans uitgewerkt . Vie ziet niet in later' tijd op dozen zij .
nen eerflen leerlingsarbeid glimlagchend terug? k wilde twwejuiching verwerven . Mijue leerrede werd gevolgelijk een
uit fchoone fpreekwijzen zamengelleld produkt : want men
zocht toen ter tijd door hoogdravende poetifche woorden en
wendingen to bevallen ; gelijk men thans ginds en elders al ..
leenlijk door mystiek to redeneren en to filozoferen, bet
woord geloof onophoudelijk in den mood to hebben, en bet
gezond verftand op eene zeer befchaafde wijze don hats to
breken, bijval kan inoogften . Nu werd dagelijks verfcheidene wren gemetnorifeerd ; zoodat, wanneer ik mijne van buiten
geleerde preek van tijd tot tijd bij mijzelven opzeide, 1k mijzelven als een fnorrad voorkwam, dat onafgebroken voort .
loopt, zoo Lang de draad reikt, waarmede men bet opwindt .
( et veryolg hierna .)
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Lieve Annaatje! trof een fchicht
U van 't loerend minnewicht :
Wat verhergt ge mij uw fmart
Zink aan 't kloppend moederhart :
't eeft, hoe diep uw wond ook zij,
Atijd troost of artfenij .
Als des levens lente bloeit,
't Vonkje in e ke borst ontgloeit ;
Bloos dan niet om 't koestrend vuur :
't s een weldaad van natuur.
Als een jongman in then tild
Om een vriendlijk lachje vrijt ;
Nimmer wulpsch den hoogen glued
Van de fchaamte rijzen doet ;
Niet als wufce viinders zweefc ;
Eerbied voor elk bloempje heeft ;
ulde, maar geeu' wierook biedt :
't Zedig meisje fchuw' hem niet .
Vraagt , befaanbaar met hare eer,
ij ailengs een lonkje meer ;
Eindlijk, in een' zaalgen fond,
Fluistrend 't jawoord van haar' mood ;
$preekt in 'c hart een zachte (tem
„ Meisje! waag het vrij met hem ."
Weet de kiefche maagd daarbij ,
Dat hem de onfchuld heilig zij
o! Dan gunn' de vroomfe zus,
Rein als de engel, d eerlten kus ;
En die kus zij beider eed
„ Met u draag ik lief en teed ."
$ins die zoere vrucht geplukt ;
Et3ns in de armen hem gedrukt ;
$ens de harten uitgeftort :
(Meisje! 's ]evens lente is kort .)

Wind
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Wind dan, klijfl u om hem he8n,
En de rank en flam worde een .
Bloos, Annaatje! bloos dan Diet,
Daar u 't moederoog doorziet .
Aan haar' boezem, in hear' arm
s 't, a1s in uw kiidschheid, warm ;
Gloeit nog, met ondoofbren gloed,
Liefde voor haar kroost, haar bloed .
Meisje! noem den ievling vrij
En ook dierbaar words hg mij .
Noem hem, lieve ! noem hem luid
De eedle man is de eer der bruid ;
Leg, Anuaatje! leg den knoop,
Za!ig door genot eu hoop .
Maar, o dierbre ! neem mlju' raad,
Als een' gids in d'echtenflaat.
Op des werelds mime zee
Sleept zoo ligt een flroom ons mee
De oude fluurman kent die baan,
En wijsc rif eu klip ons aan .
ij , die mijne Annaatje koos,
Roemt haar als eeu fehoone roos .
Meisje, flea hem niet to leur :
Bied hem deeds den zoetllen geur;
Zorg, o mijn geliefkoosd kind 1
Dac ho fchaars eeu' doyen vind' ;
Stekels zijn der liefdes graf ;
Leg ze dan bij 't outer af.
Waak ook voor uw teeder fchoop :
't s der vuurge mannen kroon .
Wat hem eenmaal heeft behaagd,
Sier' de vrouw gelijk de maagd.
Blijf, als 't kiefche meisle, net :
Op den man kleefc elke fniet .
Wat de tijd oak rooven moog',
Zijc bevallig in zijn oog .
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't eugdig fchoon, 'k beken hot, vliedt ;
Maar dit bloempje dorre niet .
Plant de rampfpoed in uw huis
Nu en dan een bitter kruis
Vijl de fcherpe lijdenspunt
Stomp en zacht, zoo veel gij kunt ;
elp hem dragen,'t is uw pligt :
Liefde maakc ons pak zoo ligt .
Drijft or foms een wolkjen aan
Teedre vrouw! leid of d'orkaan .
Voor her flrijken van uw hand
s de rimpel niet befland ;
't Vriendlijk lachje van uw oog
Trekt den nevel ras omhoog :
En de drift, hoe hoog gellemd,
Wordt lraks in uw' arm getemd .
De echtilam kwijnt, is 't wijfje koel :
Vrouwl gij heerscht flechts door 't gevoel .
Leg then fchepter nimmer of :
En de man kust zelfs uw' ilaf.
Terg of plaag hem door geen gril
Om de liefde draaije uw fpil .
Strooi haar bloemen op zijn pad :
En gij oogst den rijkflen (chat,
Schenkt die liefde u lagchend ooft,
Door haar' reinen gloed gefloofd
Bloeit een wichtjen op uw' fchoot,
Schoon als 't blozend morgenrood ;
uppelt vrolijk aan uw zij
Een gezonde kindren-rij ;
o, Bewaalc die zoete vrucht :
eilzaam is reeds vroeg de tucht ;
Rijke grond dient trouw gewied :
Later ilerft bet on'kruid niet .
Waak dan rustloos ; 'k blijve a borg :
't Vaderhart loont moederzorg!
Work
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Werk zoo in den tuin van d'echt :
leder paadje loope regt .
't Slingren voegt niet aan de vrouw
't Leidt haar af van eer en trouw .
Waar de weg ter zijde loopt,
Words de hechtfle band ontknoopt .
Maar, door heel bet leven heen,
Onaffcheidlijk lotgemeen ;
E n in blijdfchap, ddn in fmart ;
E6n in wenfchen, Edn van hart :
Zoo zult ge, als de zomer vlugc,
Bij des winters grijze lucht,
Schoon geen lentezon meer fchijn',
Baucis en Philemon ziju .
. VAN LOG
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Niet in ongebonden zinnen,

Niet in ongetoomd genot,
Waar de ziel verkwij nt van binnen
En 't geweten bloost voor God ;
Niet aan weidfche feestbanketten,
Niet bij opge(lapeid goud,
Zal de vreugd zich nederzetten,
En bet hart blijft ledg en koud .
Moog' de fchijn bet oog verblinden,
Lokken tot vergank'lijk good,
Broeders ! wilt gij vreugde virden,
Zoekt haar in een flit geinoed .
Waar de ziel tot God durft naad'ren,
Aan Been boozen lust geboeid,
En bet bloed , door hart en aad'ren,
Met gelijken polsflag vloeit ;
Waar de woeste driften zwijgen
En 't geweten niet verklaagt ,
Broeders! daar is vreugd to krijgen,
Vruchtloos elders nagejaagd .
't s vergeefs in zuider landen,
Waar de zon bet aardrijk roost ;
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s vergeefs op noorder itranden,
Waar geen blonde Aurora bloost ;

s vergeefs, dat itroom en winden
Pasfen op uw fnelle vaart
Broeders! wilt gij vrede vinden,
Zoekt hem aan uw' eigeu heard ;
Zoekt er al uw waar genoegen,
Al uw wellust, al uw heil,
En gees jagen, en Been zwoegen
Voer' begeerte boven 't peil .
Laat dan vrij van verre blinken,
Wien het klatergoud behaagt,

Opwaarts rijzeu, rederzinken,
Die nan vloed en eb zich wpagt ;
bat hem vrij naar boven !treven,

Streven met verdwaasden kop,
Nu terug, dan voortgedreven,
Nu er onder, dan er op !
Broeders! wen ge uw beste vrinden,
Met uw innig hart vertrouwd,
n den kleinen kring moogt vinden,

Daar opregtheid zitting ho--.dt ;
Of, omringd van gade en telgen,
Net rzit aan den eigen haard,

En het zoet genot muogt zwelgen,
Dat a 't hnislijk leven baart ;
Wen gij 't kroost, van God gefchonken,
ind'ren, daar uw beeld in rest,
Van den reinflen wellust dronken,
n uw vaderarmen prest ;
Wen ge uw dierbare echtgenooten,
Moeders l daar uw ziel in leeft ,

oudt aan 't zalig hart geflocen,
Dat geen wensch meer over heeft, -Broedersi vestigt dan uwe oogen
Op de pracht en praal der aard',

En een traan van mededoogen
Vloeije near op d' eigen haard .

M. V . V.
DE

38 3

DR LEVENSSTAF .

DE

LEVENSSTAF .

(*)

Lieve tnenfehen, mij een woordi
a ; elk draagt zijn pakje voort,
Op den reisweg van dic leven .
Daarvan werd, in fehooner tied,
Dan ik, zwakke ! thans u bled,
Ons een trouwe fchets gegeven ;
Daarvan zong, op juister toon,
Fikfcher zanger ons, zoo fchoont
Maar, ij, die ons dezen last
Op de fchoud'ren heeft gepast,
ij, die ons dit pak duet dragen,
Bood ons, op bet hobb'lig pad,
Vonden wij ons afgemat,
Ook lets, om den gang to fchragen .
ij , die elk zijn pakje gal',
Bood den wandelaar een' ftaf.
Duldt, dat ik, fchoon arm in teal,
U daarvan een beeldc'nis maal',
En verfchoont de flaauwe crekken!
Makkers op den levenstogt,
Denkt : ook 't distelvinkje mogt
Soms een poos onze aandacht wekkeu .
Wand'laarsf onder kout en zang
Valt de weg toch minder laug .
Of bet pak ons drukken moog,
eeft ij , die ons 't vrachtje woog,
Ons de hoop op beter leven ,
Tot een fteunfel in de hand .
Op den weg naar 't vaderland,
Tot een' flaf op reis, gegeven .
Schikt ij pakje en reiskleedij,
Ook den flaf voegt ij daarbij .
(*) Tegenhanger tot bet Dichtftukje :

MET LEVENSPA
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Pelgrims op de levensbaan,
Moedig, vat dien faf dan aan!
Minder zal de vracht u drukken .
oe 't geweld u tegendruischt,
lemt en knelt hem in de vuist!
Laat u nooit dien flaf ontrukken!
n war nacht gij om u tast ,
oudc dien fteun kloekmoedig vast!
s uw wapen, wandelaar!
n her nijpendst reisgevaar .
Loopt uw togt door wildernisfen,
Waar her roofgeboefte fchuilc,
En, om prooi, de tijger built,
Of venijnige adders fisfen,
Zwaai dien ftaf, op uwe fchredn,
Moedig voor en out ii been!
't

't s bet feunfel, dat uw' voet,
Pelgrim ! vaak voor flruik'len hoedt
Op de gladde, oneffen fporen ;
't s uw polsfok in moeras,
Over kuil en waterplas ; Nooit dien nit de hand verloren!
Met hem komt gij , is her rood .
Over poet en kuil en foot .
ja, hoe zwaar een' last gij torscht,
'c s her rustpunt, dat u fchorst ; oe wij hijgen, zuchten, fenen,
't Schenkt ons nieuwe kracht en moed ;
o! er doer ons, vaak, zoo goed,
Stilfaande, op dien faf to lenen ;
En wij fappen, uitgerust ,
Wedr den reisweg op met lust .
Waartoe klagt en kracht verfpild?
Moedig 'r bundeltje opgetild!
ncllen de al to flijve banden,
Rijgt ze losfer, zoo gij kunt,
En de vracht her u vergunt .
omt, den pelgrimsfaf in hander!
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Broeders! aan den rand van 't graf
Steuren wij nog op dien flaf.
}Viaar, aan menig' reisgenoot
Valt de vracht zoo zwaar als lood ;
'k oor hem over matheid klagen ; Ach! de man miskent bet nut
Van zijn' flaf ; daar hij dien flut,
En de flat niet hem blijft dragen .
Ei, gebruik hem, op den weg,
Broeder, met meer overleg!
Ginder werpt er een zijn' flaf,
Verre, als ontuig, van zich at',
Waant zich boven fleun verheven ; Arme dwaas! hij loopt, gewis,
Bij den nacht, het fpoor vlak mis,
En hij moet in d'afgrond fneven ;
En, terwijl hij zinkt ter nedr,
Wenscht hij zich dien reisfiaf wedNog een' and'ren flrotnpelaar
Valt zijn eigeu flat to zwaar,
En hij zoekt naar ranke teenen ; -Ach ! hij fleunt op 't broze riot,
Daar de flat' zijn hand ontfchiet :
Maar, hij kan er niet op lenen ;
De eerfle fchrede, die hij zet,
Wordt hij door zijn' last verplet .
Zalig ieder wandelaar,
Wdl hem, wet ons at to gadr,
Als wij, op den weg van 't leven,
Schoon door 't levenspak gedruke,
Rustende op dien flat gebukt,
't Oog omhoog, eeds voorwaarts flreven!
Leggen we alien, dan, dien flaf
Aan de hetnelpoort eerst of !
Utrecht, Mei 1818 .

. B. C x R.
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.L)ij gelegenheid des herbouweng van den Schouwburg i'Odeon, herinneren de Parijfcbe dagbladen de bijzonderheden,
met welke de, desgelijks doqr de vlammen verteerde, Schouwburg aan de poort St . Martin, ten jare 1781 , werd her.
bouwd . Eenige bouwmeesters hadden daartoe 4 jaren en 5
millioenen gevorderd ; anderen 3 millioenen en 5 jaren . Wijlen de
eer L F N 0 1 R ram aan, den Schouwburg binnen 2
maanden met i millcen tot (land to brengen, en hield woord .
De arbeid ging nacht en dag onafgebroken voort, en alle 8
wren werden 16oo handen afgelost . n de verfchillende werkplaatfen , waar men de bonwftoflen bearbeidde, waren meet
dan 600o handen onledig . Naardien men met de vier voorname trapper, naar den Yin van LEN 0 1 R, niet fuel genoeg
vorderde, loofde hij eenen Louisd'or nit voor elke trede,
wanneer hij binnen 5o uren op den beuedenften trap even
zoo vele Louisd'or konde uittellen, als er treden zouden
n 37 urea waren de trappen gereed . Op den 41< len
komen .
dag na bet begin des bouws overhandigde L E N 0 'R aan den
Luitenant der Policie, S A R T N E, den ileutel des Schouwburgs, en op den 46ften dag werd reeds de eerfte groote
Opera in denzelven gegeven . Een ongehoord en geenszins
navolgenswaardig waagflak ! nderdaad onderging ook de zaal,
die bij de eerfte vertooning berflensvol was, eene kleine veriet gebouw in ziju geheel held zich echter flaanzakking.
de, offchoon bet daartoe gebezigde hout zoo versch van pas
gevelde boomen was genomen .
ANECDOTE VAN . DEN SC

W ie boorde niet den naam van

LDER WEST .

WEST met roem verkon0 F L A N D,
den? - n eenen nierwen Roman van Mistrifs
eene Schildersvrouw, vinden wij bet beflisfende oogenblik
vermeld, dat hem tot ziine kunst beflemde . Wij gingen,
zoo luidt bet aldaar, naar den Voorzitter der
oninklijke
Akademie, en bezagen zijne meesterflultken . E NL L A vend
in eenen hock der werkkamer een klein, onvoltooid beeld,
veel minder dan eenig ander derzelven .
WEST bemerkte
zulks,
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2ttlks, en zeide : ,Dat beeldje is tier opmerkinge niet geheel
onwaardig : bet is de eerfte proeve eens naauw achtjarigen
knaaps, die nog nooit een fchilderfluk had gezien . Mijne ouders," dus voer de goede man voort , , behoorden tot de flillen
n den lande, die elke vorming tot eenige , zoo zij meenden , nuttelooze kunst of wetenfchap voor onbeftaanbaar met den eenvoud
en de heiligheid eens Christelijken wandels hielden, en ieten
mij alzoo geen onderwijs in bet teekenen geven ; ook ontbrak
bet hun daartoe aan middelen zoo wet als aan gelegenheid,
want wij woonden ongeveer twintig mijien verte van Philtsdelphia . k was de jongfte onder Lien zusters, en werd over
bet geheet niet aangefpoord, dock ook niet verhinderd,' ont
tenige bijzondere neiging op to volgen .
etgene mij in de
Natuur verrukte, dat teekende ik na, zoo goed of flecht bet
dan ook zijn mogt. Toevallig bezocht ons een vrlend,
ij
vond behagen in mijne proeven, en zond mij na zijne thuiskomst een kistje met penfeelen en verwen, en - dit ftukje
doek ; en, tot mijne groote blijdfchap, lag eene prent onder
in bet kostbare gefchenk . Nimmer vergeet ik den wellust,
met welken ik den kleinen fchat befchouwde en weder befchouwde! k plaatfle denzelven digs bij mijn bed, en flrekte van tijd tot tijd des nachts de hand daarnaar uit, om to
voelen, of hij er nog we] flond . Des anderen morgens vetfink ik then zorgvuldig, en verzon allerlei kunstgrepen, om
bet aangeboden vermaak ter dege to genieten . Den volgendeln
dag oop if, flilletjes ter fchole uit . De meester, wiens lieveling ik was, werd besorgd veer mij, en lief vernemen, of
ik ziek was. Dit gaf nanleiding tot eene ontdekking . Mijne
moeder, mij bet begane vergrijp voorhoudencle, werd getroffen van de vrijmoedigheid, met wolke ik hetzelve bekende,
en liet zich to vreden llellen door de verzekering, dat ik den
volgenden morgen zozrder font naar fehool zou gean . intus.
fchen volgde zij mij heimelijk in mijue fchuilplaats , waar ik
tilt zelfde beeldje naar de koperen plaat afmaalde . k was
bedremmeld bij hare onverwachte verichijning, maar bood de
fchets terftond mijner moeder aan . „ ebt gij dat gefchilderd, a E N A M N ? " zeide zij . - „ Ta, moeder! " - Zjj
floeg de armen om mijnen hats, en kusce mij teederlijk .. Dez*
kns maakte tnij tot Schilder ."
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Lady T. . . . had veel van Dr .

VAN DR .

VAN DR .

O

O

NSOtt.

NSON .

SAM V E L
on N s o N gehoord .
Zij wenschte hem perfounlijk to leeren kennen ; en hij lief
zich eindelijk door eenen vriend overreden, dac deze hem bij
de Lady zou inleiden . Zijn uiterlijk voorkomen en omgang
waren geenszins berekend, aan de verwachring der elegance
vrouwe to beautwoorden, we'ke zij zich nit Mine f6riFten
van hem gevormd had .
u
N s o N was zeer lakonisch in
zijn onderhoud , en zondigde veelvuldig tegen den Loon der
fijne befcha .'iug. Bij bet voordienen der thee, dezelve naar
zijnen fmaak niet zoet genoeg viudende, greep hij, in plaats
van zich to bedienen van de zilveren fuikertang, met zijne
nog met inks bevlekte vijf vingeren in de fuikerdoos, om in
dit gebrek to voorzien . Lady T. . . . mishaagde deze lomp .
heid derniate, dat zij, om hare gevoeligheid deswege te doen
blijken, terflond eenen knecht beval, eeue andere fuikerdoos
to brengen. Dit was onzen 0 n N s o N niet ontgaan .
ij
dronk nog eenige kopjes ; en, zijnen dorst gelescht hebbende, wierp hij zeer bedaard zijn kopje met den theelepel, in
ilede van hetzelve op de tafel ne6r to zetten, in den haard .
Alle aanWezigen waren verbaasd en verfchrikt, en Lady T . . . .
riep nit : „ Om 's llemels wilie, Dokter1 wat doet gij daar?
• Mijn ganfche fchoone fervies is er door gefchonden : • Dat duet mij teed , MVlevrouw! " hernam 0 u N S o N ; „ maar
„ ik verzeker u, bet gefchiedde enkel nit beleefdheid : want
„ nit de wijze, waarop gij ilraks omtrent de fuikerdoos to
• werk giug, moest ilt befluiten, dat gij nooic weer iets
„ zoudt willen aanraken, wat door mijue handen was ge„ gaan :'

D e vorige

BET ON

ENBARE MAS

ER .

ertog V A N N 0 R F 0 L Was zeer aan den drank
verflaafd . „ F o o T E ! " fpralt de ertog tot den vermaarden
en niet min vrijpostigen Tooneelfpeler, „welk .Masker zal ik
kiezen voor het op handen zijnde Bat, om volflreht onkenbaar to zijn ?" - Ga nuchteren 1 antwoordde F 0 0 T E .

M E NG E L X E R
BET LEVEN VAN SANNAZAR

Door j . VEN i ZEN PEERL
Corrector to aarlem .

.

US (*) .

AMP,

etgeen wlj dikwijls zien plaats hebben in groote laten
en gemeenebesten , dat zij, kort na het begin van haar
betlaan, in den tiid van weinige jaren, tot eene grootheid en hoogte flijgen, die den opmerkzamen befchuuwer doet verbaasd flaan, dit dunkt mij dat met regt op
de hernieuwde opkomst der wetenfchappen tnag toegepast worden . Dat zelfde vuur, die zelfde onvermoeide
werkzaamhcid, die frisfche en jcugdige kracht, welke
alle hinderpalen overwint, die ondernenrende geest,
waardoor de burger van eenen nieuw gevestigden that
grdreven wordt, om deszelfs grondvesten at vaster en
vaster to waken , deszelfs geluk ricer en meer uit ce
breiden , heeft den beoefenaar der wetenfchappen, na
hare herflelling, tot de bcvordering van harem bloei
aangefpoord . Tijd en gewoonte hebben dan nog niet
aren veelvermogenden invloed doen gelden , noch iets
van die geestdrift, waardoor zoo veel groots wurdt
uitgewerkt, doen verflaauwen .
oe zouden wij anders
1.unnen verklaren, dat in zoo weinige jaren, nadat, na
de verwoesting van onffantinopel, de vlugtende Grieken de fakkel der geleerdheid in talic weder ontftoken
liadden, overal zoo vele uitmuntende vernuften en geleerde mannen to voorfchijn kwamen, als er nu maar
zelden meer aangetroffen worden, niettegenflaande de
groote menigte van hulpmiddelen, waarvan wij heden
zoo overvloedig, en misfchien to veel, voorzien zi n 7
Aanzienlijken en geringen, vorften en onderdanen wedijverden als om ftrijd in de beoefening der geleerdheid,
en
(') Uitgefprolcen n Felix Meritis, den 5 Maart 1818,
11iENGELW . 1818 . NO. 9 .
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en betwisteden elkander den roem dier edele overwin .
ning . Daar ik voornemens was, bet ]even van cen'
dier letterhelden to fchetfen, viel mijne aandacht op
eenen dichter, die niet alleen om zijne ongemeene verftandsgaven, maar ook (hetgeen veel ineer is) om zijnc
braafheid , alle achting verdient ; die, hoewel een vreemdeling , en daarom ons misfchien minder belangrijk kunnende fchijnen, echter, wegens zijne opregtheid, eerlijkheid en trouw, deugden, den
ollander bijzonder
cigen, then naam overwaardig zou zijn ; ik bedoel den
onfterfelijken j A C 0 B u s, of, zoo als hij zich naderhand
noemde, ACT US S NCERUS SANNAZAR US .
et is een oud gevoelea, bevestigd door de overeenflemming van de meeste wijzen, van de vroeg(le tijden
af, dat de geboortegrond veel invloeds heeft op de gelukkige voortbrengst van groote vernuften . De waarbeid hiervan heb ik niet alleen altijd geloofd , om .
dat bet eenparig oordeel van alien de tem der natuur
is, maar ik ben in dezelve nog meer bevestigd, toen
ik nadacht , dat S A N N A Z A R U S in die fl:ad geboren
is , waarin reeds v66r hem zoo vele uitfl:ekende mannen
bet eerfte levenslicht aanfchouwden : want Napels kan
order hare overige fieraden zich ook op aren burger
n deze vermaarde fad
SAN N A Z A R U s beroemen .
werd hij den 28 u1ij 1458 uit een adelijk geflacht geboren, hetweik vruchtbaar geweest was in mannen, die,
door kunften van vrede en van oorlog, het vaderland
ongemeene dienften bewezen hadden, maar niemand
opgeleverd had, die door geleerdheid zich een' naam
maakte . A o u SANNAZAR US was dus de eerfte,
die zich de luisterriike daden zijner familie door eenen
nieuwen en duurzamcr luister van geleerdheid waardig
betoonde .
n zijne vroegfte kindschheid werd hij reeds vaderloos ; welk verlies, hoe fmartelijk ook, echter door
de teedere zorge van eene brave en verflcandige moeder
minder gevoeld werd : want nog meer door haar voorbeeld dan door lesfen leidde zij hem en zijnen broeder
tot
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tot de deugd op, en fpaarde noch moelte noch kosten,
om hun een voortreffelijk onderwijs to bezorgen ; waarin bet geluk haar bij uitnemendheid diende, daar zij in

j U N A N U S M A

u s, die destijds to

Napels

bloeide,

eenen man aantrof, wiens geleerdheid en gefchiktheid

tot den zoo moeijelijken post van onderwijzer uitmuntend was en algemeen geroemd werd . Deze nam lien
onder zijne leerlingen aan, en leerde hun de Griekfche
en Latijnfcbe talen, waarin zij binnen korten tijd ongewone vorderingen maakten . Al ras bemerktede fchrandere M A j u S, welk een dichterlijke aanleg in j A x o n
fchuilde, en wist Diet , wat hij meer bewonderen zou,
zijne vurige verbeeldingskracht in lets voortreffelijks en

verhevens voort to brengen, of zijne levendigheid van
gevoel bij bet lezen of aanhooren van de eene of andere
fchoone plaats eens dichters , of zijn zeer fijn oordeel
in bet beste to kiezen .

et is eene waarheid, door de

ondervinding van alle tijden bevestigd, dat velen, door
uitmuntende en bijna goddelijke natuurgaven, door zich .
zelven groote dichters geworden zijn ; dat de natuur
zonder onderwijs dikwijls meer vermogen gehad heeft ,

dan bet onderwijs zonder de natuur : doch Diet minder
waar is bet, dat er lets buitengewoons en uit[tekends
pleegt to ont[taan, zoo bet onderwijs den natuurlijken

aanleg to made komt . M A j u s , dit inziende, maakte
hem vroegtijdig bekend met de beste Griekfche en Latijnfche dichters, en fpoorde hem aan, om deze tot

zijne modellen to nemen . Terwiji S A N N A Z A R U S
dus verder gelukkig in zijne fludien onder zulk een'
kundigen leidsman voortging, werd hij kort daarna,

tot zijne groote droefheid, genoodzaakt, denzelven to
verlaten .

Want zijne moeder, wegens de duurte der

levensmiddelen, bet naar haren [tact en waardigheid to

Napels

Diet meer kunnende uithouden, ging naar haar

landgoed to

Nocera di Pagani,

gelegen in eene zeer

vermakelijke (reek , en leefde daar wel to vreden en ge .
noegelijk met hare zonen , die door hunne vlijt en deugd
haar bet geniis van rijken overvloed meer dan vergoedD d z

den .
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den . Wat toch kan voor eene moeder genoegelijker
zijn, dan brave kinderen? Al konde zij dan niet, even
als andere voorname vrouwen, met paarlen en juweelen
pronken , zij mogt met de beroetude C 0 R N E L A zeggen : deze zijn mijne juweelen, deze zijn mijne fieraden .
ntusfchen ftudeerde hij met ijver op de door MA us
gewezene manier voort, en las, behalve andere fchrijvers, voornamelijk V R G L U S, wiens dichterlijke
fchoonheden hem van dien tijd of tot aan bet laatst
zijns !evens altijd bekoorden, en hem in bet herders-en
heldendicht ter navolginge ftrekten .
n dit bekoorlijk
oord, waar de natuur alle hare rijkdommen met eene
milde hand ten toon fpreid .le en zijne ziel geheel in verrukking bragt, werd hij als gedrongen, om to beproeven, wat hij zelf in de dichtkunst vermogt . Geen wonder ! Door de aanhoudende lezing der beste dichters en
zijnen natuurlijken aanleg, welke zich meer en meer
ontwikkelde, was hij een dichter, eer hij bet nog dacht
to worden . Voorzeker, zoo C o R R E G G o ooit regt
had, tcrwijl hij voor een der meesterftukken van R AF A e L ftond, to zeggen : k ben ook een fchilder, bet
zou S ANN A Z A R U S op dien tijd reeds betaamd hebij begun
ben , uit to roepen : k ben ook een dichter .
dus ziin 4rcadie, hetwelk, wel is waar, op eenige
plaatfen blijken droeg van een' nog jeugdigen aanvanger, nmaar waarin de geleerden van then tijd den grooten man reeds ontdekten . Zijn vorige leermeester M Aus . wien de welvaart zijner leerlingen en de bloei
der wetenfchappen zeer ter harte gingen, konde bet
Met !anger onverfchillig aanzien, dat een zoo edel vernuft, hetwelk zoo veel beloofde, en zoo waardig was
in bet openbaar en in bet gezigt der aanzienlijkfte mannen to fchitteren , daar in bet verborgene en in de vergetelheid bleef. ij fpoorde daarom de moeder ten fterkile
aan, om haren zoon naar Napels terug to zenden . Wat
de onkosten betrof, die zou zij rijkeliik vergoed vinden
in de opbrengst zi?ner eigen vlijt . Deze raad was to
welmeenend en to trouw, dan dat zij niet gereedelljk
aan
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aan denzelven bet oor leende . Zij eerde derhalve met
bare beide zoons naar Napels terug . Behalve zijnen
vriend en leermeester MA Us, geraakte hij nu in het
onderw1js en de verkeering van den grooten j o A N N E s
P O N T A N u s, een man in bijna nlle wetenfchappen ervaren, en vooral in de kennis der fraaije letteren . Deze
had to zijnen huize eene akademie opgerigt , (zoo noemde hij zijne fchool, op de wijze van P L A T o) waar,
op gezette dagen, alle liefhebbers der wetenfchappen
en beoefenaars der dichtkunst , welke to Napels waren ,
bijeenkwamen . De bloem des adels en der voornaamfte
jongelingfchap vloeide van alle kanten tot zijn huis,
als tot een' tempel van wijsheid en der zanggodinnen,
bijeen . leder zocht hem ; ieder begeerde hem als den
raads- en leidsman in zijne ftudien ; ieder reikhalsde naar
zijnen omgang . En waarlijk niet ten onregte . Want hij
verfierde zijne verbazende geleerdheid met eene innemendheid van karakter zonder wederga ; zoodat bet
moeijeliik to beflisfen ftond, of hij geleerder dan beminnelijker man was . De rampfpoeden, in zijne vroege
kindschheid en jongelingfchap geleden , hadden bet vuur
van zijnen geest getemperd , niet onderdrukt ; de kennis der wetenfchappen had zijn hart verzacht , niet verhoovaardigd ; en, om met o R A T t u s to fpreken, de
beoefening van bet fchoone en edele was voor hem een
borstwapen geworden,hetwelk hem in de deugd bevestigde . Er is een tijd geweest, dat onze eerite ftaatsmannen met even veel geluks de tier hanteerden, als
bet roer des flaats beftuurden, dat zij niet flechts Mecenaten, maar ook ftrenge beoefenaars der geleerdheid
waren . Zulk een man was ook P O n T A N us . Geene
beflommeringen van bet rijksbeftuur, geene moeijelijke
en gewigtige gczantfchapper, hielden hem van de edele
oefeningen des geestes tertlg . Gelukkig was dan SANN A Z A R U S , wien bet gebeuren mogt, then Napclfchen P L A T o tot zijnen leeraar to hebben ! Gelukkig was
P O N T ANUS, wien zulk een leerling ten deel viel ! l r
was niemand, die hem in geest en werkzaamheid evenD d 3
ar •
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aar,ie ; niemand , die in zoo korten tijd zulke verbazende vorderingen maakte ; zoodat, gelijk de 4theenfche
PLATO, zijnen ijverigen leerling A R S T O T E L E S
fchiehik van zijne overige toehoorders onderfcheidde,
S A N N A Z A R U S ook weldra bij zijnen meester den
voorrang had . Groote en uitflekende zielen zijn gelijk
Ran de vlam ; zij kunnen even min als dep-e lang verborgen blijven . P O N T A N U S vatte eene vriendfchap voor
hem op , welke flandvastig en duurzaam was . Want,
daar er Diets is , hetwelk meer tot vriendlchap uitlokt,
dan gelijkheid van aard , zoo zal men toeflemmen , dat
braven de braven, geleerden de geleerden beminnen en
zich onderling verbinden , alsof zij door bloedverwantfchap en de natuur verbonden waren . P O N T A N U S
beminde de wetenfchappen met gebeel zijn hart ; s A NA Z A R U S glocide voor dezelve . P o N T A N U s achtte
niets hooger dan de waarheid en opregtheid ; SANN A Z A R U S was de opregtheid zelve . P O N T A N U S
haatte alle opgeblazenhcid en zelfverbefling ; S ANN AZ A R U S was bewonderenswaardig door zijne befcheidenheid en nederigheid . Met 66n woord, door de natuur waren beiden tot bet goede en edele gevormd , door
oefening in hetzelve toegenomen, door flandvastigen
wil daarin veriterkt .
Terw1jl hij nu onder dezen kundigen gids bet rijke
veld der geleerdheid en de bloemrijke paden der dichtkunst betrad, en zijn geest door bet riipere doorzigt
van dien letterheld al nicer en nicerverlicht en befchaafd
wend, vatte hij voor eene maagd nit de adelijke familie
der BO N FAC , met name CARMOS NA, eene vurige lieFde op , welke, omdat zij Diet me , wederliefde
beantwoord werd,hem veel fmarts veroorzaakte . Dan,
gelijk de dichtkunst den voorfpoed fieraad bijzet, en
een troost en toevlugt geeft in tegenfpoed, zoo wendde hii zich tot hare veelvermogende kracht, en vond
daar, zoo niet eerie geheele genezing, ten minfle verligting zi ner zorge .
n iierlijke gezangen vol teederheids gal hij, even als de zachtvloeijende r E T R A RC

A,
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C A, zijnen beknelden boezem lucht, en verwierf zich
hierdoor eenen niet minderen roem bij zijne tijdgenooten, dan de bevallige dichter van Vaucluje bij de ziine .
Toen hij echter beinerkte, dat zijn hartstogt zich weer
op nieuw met meerdere kracht begon teverheffen,reisde hij naar Frankrijk, om , ware het mogelijk, door
van lucht to veranderen, ook van gedachten to verwisfelen . Doch, in plaats van daar rust en kalmte to vin .
den, voelde hij er het gemis van hare aanfchouwing
nog to meer , waar het verlangen naar zijn vaderland
bijkwam , zoodat hij fpoedig terugkeerde . Maar hoe
herd zijne verwachting to leur gefteld! Zij, naar wier
bezit hij zoo zeer gewenscht had, was, in den bloei
van haren leeftijd, kort v66r zijne aankomst overleden .
oe zeer deze ramp hem trof, toonen zijne herdersdichten in de Latijnfche en taliaanfche talen , waarin
hij haren ontijdigen dood, onder den verdichten naam
van P YLL S, zeer aandoeniijk betreurt . Deze en
andere gedichten maakten, dat er een groote naam van
hem uitging, welke niet alleen overal verbreid werd,
maar ook tot het hof van koning F E R D 1 N A N D
doordrong . F E D is R i C, des konings oudfte zoon,
een groot liefhebber der dichtkunst, kreeg eene fterke
begeerte om hem to zien . S ANN A Z A R U s werd derhalve tot hem ontboden , en was flechts eenen korten
tijd in zijn gezelfchap geweest, toen hij hem geheel
voor zich had ingenomen . Deze vorst was zeer gezet
op vertooningen en fchouwfpelen, bijzonder op zulke,
die buitengewoon en nieuw van gedachten, pracht en
uitvoering waren ; werken , die een vaardig vernuft,
buitengemeen oordeel , rijkheid en grootheid van geest
en denkbeelden eischten . S A N N A Z A R U S, van nature hiertoe gevormd, voldeed zijnen begunttiger vol .
komen, en won hierdoor geheelenal zijne vriendfchap .
Deze vlugheid verwierf hem ook de hoogachting en toegenegenheid van koning F E R D N AND en A L F o N S U s,
hertog van Calabrid, en van alle aanzienlijken, zoo
D d 4
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wel vrouwen als mannen, die beminnaars der dichtkunst waren .
De roem der letteren voldeed hens alleen niec ; de
overge ride dapperheid zijner voorouderen ipoordt hem
aan , de zijne door de wapenen to beproeven .
ij deed
derl alve eenen krijgstogt merle, under den zoo even genoemden AL F„N S U S , om Otranto to herwinnen, en
de Turken, die zich van die flad meester gemaakt hadden, er uit to dri.jven, en hielp denzeli'den veldlreer in
Nornentu :n en Tivoli to veroveren . De rust, welke hem
van de wapenen overig was, befteedde hij aan bet opilellen van gedichten, of liet zich door zijnen bediende, een jongelingvan befchaafde zeden en door hemzel .
ven onderwezen , de gedichten van r R 0 P F. R T U S,
die op muziik gebragt waren, voorfpelen . Veelligt verwondert zich iemand, dat, onder bet gedruisch der
wapenen en bet gewocl der legerplaatfe, S A N N A Z AR u s zich met bet beoefenen der dichtkunst nogkonde bezig houden ; doch hij wete, dat deze iludie dit
boven de meeste andere wetenfchappen vooruit heeft,
dat dezelve gefchikt is voor alle plaatfen : zij vermaakt
to huis en vervrolijkt buitenshuis ; zij overnacht met
ons , en gaat met ons buitenslands . Te midden van loeijende flormen en onweders , befleedde onze beroemde
landgenoot B R 0 E
U Z E N, toen hij bet vaderland
ter zee diende, den tijd, then hij ledig had, aan de
dichtkunst, om door die hemelfche oefening fomwijien
lucht to -even aan zijnen beklemden geest, en door hoogere befpiegelingen zijnen druk to verzachten, De vermaarde Duitfche dichter
L E S T wist even goed in
zijne tent de tier to befpelen, als op bet flagveld bet
zwaard voor vaderland en koning to zwaaiien . Na bet
eindigen dier veldtogten , kwam S A N N A Z A
U S, met
roem overladen , in zii .e geboorteplaats terug , en klom
al meer in de achting zijner landgenooten en vooral in
die van F r D E R c . Toen , na onderfcheidene opvolpir g n, bet riik aan de7en gekomen was, dachten allei) , en niet ten onregte , dat SAN N A Z A R U S , die
zoo
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zoo wel in drukkenden nood als in voorfpoed de getrouwe vriend van F E D E R

C gebleven was , de groottte

vourdeelen en aanz ienlij kite posten verkrijgen zoude .
Doch alien bedrogen zich in hunne meening :want FED E R

C

befchonk zijne andere vrienden met hooge en

winstgevende ambten , en gaf S A N N A Z A R U S flechts
een middelmatig jaarlijksch inkomen en eene landhoe-

Mlergilline geheeten, op bet
Pofilipo, niet verre van Napels,
ve,

hangen van den berg
zijnd° meer om de

bekoorlijke ligging dan om hare riike opbrengften geacht . S A N N A Z A R

u s nam deze fchaarfche bedeeling

in bet begin aeer euvel op, niet to vreden , dat hem

voor alle zijne dienllen zulk eene geringe belooning ge-

geven wend, daar verfcheidenen, die op verre na niet
met hem to vergelijken waren, zoo onverdiend hero

voorgetrokken werden ; doch in bet vervolg, door de
vermakelijke ligging der plaatfe bekoord, verhief hij zijn

landgoed hemelhoog .
ad
o R A T u s reden om zijn
lot benijdenswaardig to noemen , omdat hij, verwijderd
van bet ftadsgewoel, de i'choone natuur op ziin landgoed to

Tibur

ten voile genoot , en zich daar ongef'oord

aan de dichtkunst konde overgeven ; was hij verrukt

door bet verheven en prachtig gezigt van den waterval
des

flnioos,

die zich van eene verbazende haogte in eene

groene vallei nederttortte, en langs honderden bogten

Tiber vereenigde ; bekoorde hem bet frisfche
van Tibur, en de kabbelende beckjes , waardoor

met den
groen

zijne boomgaarden befproeid werden,
gelukkig rekende

zich

S A N N A Z A R

- niet minder

u s, dat hii, der

verderfelijke hoflucht onttogen, de heilzame lucht der
natuur vrij moot inademen, en zich ftoreloos met de

1Vluzen vermaken ; dat bet heerlijke woud van

line

Mergil-

en de met laurieren digt heplante heuvels hem in

de brandende middagzon eene verkwikkende koelte aan-

boden ; dat hij zich verlustigen konde met bet gezige

der

Toscaanfche

zee, die niet verre van zijn landgoed

hare ftatige golven verhief . Vier jaren genoot hii daar

eene onafgebroken rust , die door bet ongeluk van zijD d 5

nen
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Pen koninklijken vriend afgebroken word . Deze , door de
vereenigde magten van L 0 D E W
, koning van Frankrijk, en van F E R D N AND , koning van Spanje, uit
zijn rijk gedreven , leverde weder een in bet oog loopend bewijs van de nietigheid der aardfche grootheid
op . Beroofd van alles, verliet hij zijn rijk, en vlugtte,
door weinigen zijner vrienden vergezeld ; want bet grootile gedeelte wendde zich derwaarts , waar de glans des
geluks fchitterde . De overigen, die hem bijgebleven
waren, verdwenen ook langzamerhand, de een na den
ander . Maar S ANN A Z A R u s, die zulk eene laaghartigheid verfoeide, gaf toen blijken van getrouwheid, die
hem nog meer vereeren, dan zijne groote geleerdheid .
Zoo fchielijk hij konde, verkocht hij eenige zijner goederen, gaf den ongelukkigen vlugteling al zijn geld tot
onder(land in zijne ballingfchap, houdende voor zich
ter naauwernood, hetgeen hij tot levensonderhoud noodig had, week net van zijne zijde, en bleef zoo lang
bij hem, tot dat hij, door zorg en verdriet afgemat,
den geest gaf . Nooit konde hij den edelen F E D E R C
vergeten ; fret aandoening fprak hij van hem ; met een
warm gevoel van vriendfchap roemde hij hem in zijne
verzen . Bij deszelfs begrafenis flortte hij eenen vloed
oe grootmoedig bij beleedigingen, hetnvan tranen .
zelven aangedaan , vattede hij eerie onverzoenlijke veete
op tegen deszelfs verachtelijke vijanden, welke hij niet
naliet in dat hatelijk licht to flellen , hetwelk zij zoo
zeer verdienden . Zonder zich aan gevaar to bekreunen,
viol hij ALExANDER DENV en zijnenzoon CESAR
B o R G A, de hevigfle vervolgers van F D F R c, in
zijne gefchriften aan, en maakte hen bet voorwerp van
algemeene verachting . Veelligt keurt iemand zulk eene
daad als roekeloosheid af, van zoo magtige heerfchers
cnlverfchrokl en aan to tasten, die hem veel kwaads , ja
den dood berokkenen konden . Zoo redeneert de befchroomde voorzigtigheid ; maar de ware moedige, die
zich geener misdaad bewust is , en door geene fchuld
ij
behoeft to verbleeken, is als een koperen muur .
flaat
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Nat pal bij bet dreigen der gevaren . Al flortte alles in,
die val zoude hem zonder fchrik treffen . De rede en de
wijsgeerte hadden zijne voornemens eenen vasten grond.
flag, en fterkte bijgezet tot hetgeen hij uitvoerde .
ij
werd noch door toejuiching noch door afkeuring van
bet eens genomen befluit afgebragt ; ftandvastig en onveranderlijk bleef hij bij hetgeen hij deed, als bet gevolg
van een welgewikt overleg~
ij had vasteliik belloten,
de hoosheid ten toon to ftellen en zijnen vriend to wreken, en volhardde in dit zijn voornemen met cene mannelijke flandvastigheid ; hetwelk den fnooden ontzag, en
den braven achting en eerbied voor hem inboezemde .
\Vanneer hij nu aan alle de pligten van teedere vriendfchap voldaan had, keerde hij in bet jaar 1503, in bet
4511e jaar zijns ouderdoms, naar Napels terug ; hebbende verfcheidene zeer oude handfchriften, welke hij
in Frankrijk opgedaan had, bij zich, als de gedichten
van GRAT US FAL SCUS en OLYMP US NEMES ANUS over de jags, die van RUT L US NOMANT ANUS,MART AL S, AUSON USen SOL N US .
n then tijd regeerde koningin O A N N A to Napels,
bij welke S A N N A Z A R U S zeer gezien was , zoo otn
zijne ongemeene geleerdheid, als innemende befchaafdheid . Dat terugftootende, dat flroeve in bet gedrag,
die onhebbelijkheid in manieren, doorgaans bet gebrek
van to groote afzondering en opfluiting in bet eenzaam
boekvertrek, had hij gelukkig, door fomtijds zijne ftudien met den omgang der aanzienlijke wereld of te wisfelen, reeds vroeg weten to vermiiden . Maar zijne befchaafdheid was verre van gezoch .heid of gemaaktheid ;
zij fproot voort uit een opregt, zacht en welmeenend
hart . Die natuurlijke eenvoudigheid, die openhartige
en van alle ruwheid ver verwijderde rondborfligheid,
waaraan hij zijnen tweeden naam verlchuldigd was , en
welke to voren den edelen P o N T A N U s voor hem ingenomen had, trok ieder voort, als door eene onzigtbare tooverkracht, tot eene onwillekeurige genegenheid en hoogachting, welke, zoo waar, als bet eenvou-
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voudige en natuurlijke bet kenmerk van bet ware en
het duurzaam(te is, niet voor een oogenblik, maar
voor altoos ftand hield . Onder den hofftoet van dezo
koningin beyond zich CASSANDRA MARC E S E ,
bij elkz eer gezien , zoo oin hare fchoonheid , als vaardigheid, juistheid en vastheid van oordeel, vergezeld
van bevallige geleerdheid . Schoone zielen kennen elkander terftond . Een opflag, een blik van bet oog neemt
hen, zonder dat zij nog een woord gefproken hebben,
op eene voor hen zely' onbegrijpelijke wijze , dadelijk
voor elkander in ; en die eerlte blik, welke hunne barten zoo zacht, zoo aangenaam roert, beflist dikwijls
voor jaren . Zoodra had niet bet zuiver, helder en geestvol oog van CASSANDRA dat van SANNAZAR US
ontmoet , of bet ftortre dat hemelsch en zalig gevoel
van toegenegenheid en liefde in zijne ziel, die niet dan
met den dood eindigde . Doch dezelve was eene Platonifehe liefde ; daar hij, de fchoonheid van bare ziel nit
de fchoonheid van hare leest opmakende, op de eerstgenoemde alleen zijne aandacht vestigde :want de jaren ,
waarin de driften dikwerf over de rede de heerfchappij
voeren, waren reeds voor hem vervlogen . Dat deze
verkeering vocr hem als .dichter eene groote aanwinst
was, zal , geloof ik, niemand in twijfel trekken . De
vrouwen toch ziin het, in wier fchool dichters en redenaars den fmaak voor bet bevallige, zachte en kiefche bet best kunnen inoogiten . De ondervinding van
alle tijden heeft bet geleerd . n geestdrift voor bet bevallige en fchoone heeft zeker geen yolk de Grieken
unne gefchriften muntten hierin boven
geevenaard .
die van andere natien uit . En deze Grieken waren juist
dat fiine,dat kiefche en bevallige aan hunne verkeering
met de vrouwen verpligt . Een P E r. C L E S, een S oC RATE S fchaamden zich niet , om bij de fchrandere
A S P A S A dikwijls ter fchole to gaan . Wat derhalve
ASPAS A voor hen was,dat was CASSANDRAvoar
SAN N A Z A R u S ; en nog meer, want zij was een
voorbeeld van deugd en kuischheid . Aan haar fchreef
hij
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hij die fchoone elegie, welke zijn leven behelst .
aar
droeg hij zijne tal ; aanfche gedichten op, waarin hij
haar de geleerdfte der vroawen noemt . Te midden van
deze verkeering, werd hij door de Venetianen tot een
bezoek uitgenoodigd ; waaraan hij to gereeder voldeed,
omdat er naast zijn vaderland geene plaats was welke
hij meer genegenheids toedroeg, dan Venetie . De verwachting, welke de Venetianen van hem hadden, was
nog grooter, dan de naam , die er van zijn vernuft en
geleerdheid uitging ; en de verwachting zelve werd bij
zijne aankomst door de bewondering nog verre overtrc1fen .
et was in then tijd, dat hij de zoo beroemde verzen op Venetie maakte, waarvoor hij zich niet alleen koninklijk beloond zag, maar zelfs zijne afbeelding,
door T T A A N gei childerd , werd op de oude raadzaal onder de aanzienlijkften van henetie opgehangen ;
eene eer, welke to grooter was, omdat zij to zeldzanmer ten deele vie] . Nu was hij tot eene hoogte geflegen, die elk ander, van eene mindere zielefterkte, duizelig zoude gemaakt hebben ; doch hij behoorde tot die
waarlijk zeldzame menfchen, welke noch bet geluk tot
trotschheid en ongebondenheid verleidt, noch bet ongeluk ter neder flaat . Met eere overladen, en aanmerkelijk in vermogen toegenomen , keerde hij in zijn vaderland terug, waar hij , in den fchoot der vriendfchap
cn in bet beoefenen der zanggodinnen, verder de overage dagen zijns levens met rust dacha door to brengen .
Dan, deze werd Diet lang daarna zeer ongelukkig door
eene iisfelijke pest verftoord, van welke men naauwelijks een voorbeeld wist .
Eene hevige branding in bet boofd, roodheid en ontfteking der oogen , eene bloedende keel en tong waren
de voorboden dezer affchuweliike ziekte ; daarop volgde heeschheid en benaauwdheid op de borst ; kicine
puisten en zweren verfpreidden zich over bet geheele
ligchaam , en eene ondragelijke hitte ftroomde de ongelukkigen door de aderen . Geneesmiddelen hielpen weiligof niets. Niemand bijna, hoe fterk ook , was tegen
bet
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bet geweld der ziekte beftand .
ot noodlottigl'e van
alles in die ramp was, dat, zoodra zich iemand door
dezelve voelde aangetast, hij, geheel verbijsterd, aan
zijn behoud begon to wanhopen ; hetwelk bet onheil
nog verergerde, want nu gins hij reddeloos verloren.
Doze ziekte rigtte cone fchrikkelijke verwoesting onder
de ftedeiingen aan . Velen, door een beginfel van deugd
aangefpoord, zich fchamende hunne vrienden in nood
to lagen, mocsten hunne edelmoedige hulpvaardigheid
met den dood betalen . Velen, door de beilnetting af .
gefchrikt , lieten de hunnen aan ziclizelven over, zoodat zij als bet vee wegftierven . Bedienden , zich van
alle gehoorzaamheid ontflagen rekenende, hoorden niet
meer naar bet gejammer hunner meesters , maar ontvlugtten in der haast . Overal , waar water was, lagen
verfcheidene rampzaligen met den dood to worflelen ; want
daar zcchten zij hunnen onleschbaren dorst en de brandende hitte, die hun binnenfte verfchroeide, to blusfeben. Lenigen zelfs florteden zich zinneloos in den
firoom, en von ;len daar het einde hunner rampen.
ier liepen ouders, die bet geniis hunner kinderen,
daar kinderen, die bet verlies hunner ouderen betreurden, als wanhopigen rond . De teederfte betrekkingen
waren zelfs bij velen in koele onverfchilligheid veranderd . De broeder ontvlugtte den broeder, de vriend
ontweek den yr iend , als den ergften vijand . Len verward gefchreeuw en gehuil klom overal ten hemel,
waaronder de honderden klokken, met haar fomber en
eentoonig gebrom, den akeligen doodgalm duizendwerf
herhaalden . Menigeen , door de overmaat der ramp gevoelloos geworden, zag niet meer haar redding om ,
maar wachtte op de plaats , waar hij lag, bet einde
zijns levees en van zijn lijden af. Menigeen liep naar
kerken en gewiide plaatfen, ona , daar menfchelijke hulp
niet baatte, den Goddeliiken bijfland of to fmeeken,
maar viel, onder afgriifelijke fmarten, al biddende
voor de altaren dood ter neder. Aanzienlijken - maar
wie denkt hier nog om aanzien en menfchelijke onderfchei-
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fcheiding, waar zijne nietigheid zoo luide gepredikt
wordt ? n dit fchrikkelijk tijdflip VlUgtte S ANN A Z AR u s naar zijn landgoed, waar hij , bet gevaar ontko .
men, bet lot van velen zijner vrienden en landgenooten hartelijk betreurde . Zijne vriendin CASSANDRA
woonde toen ruim eene taliaanfche mijl van Mergilline af, waar hij haar dagelijks kwam bezoeken .
ij
had toen den ouderdom van 7o jaren bereikt, en leide,
zonder eenige vermoeijenis to gevoclen, dezen weg gemakkelijk af.
ii konde zich wel niet, even als de
ftervende C Y R U S bij X E N O P 0 N, beroemen, dat
hij niet bemerkte,dat zijn ouderdom zwakker was, dan
zijne jeugd geweest was ; waar oefening en matigheid
hadden hem veel van de kracht zijner jeugd doen behouden . Doch zijn geest en geheugen waren nog even flerk,
als in zijne jongelingsjaren ; welk voorregt hij aan onafgebrokene fludie to danken had .
Veel heeft hij gefchreven, deels in ziine moedertaal, deels
in de Latijnfche. Onder zijne taliaanfche is llrcadie bet
voornaamtle ; een werkzijnerjeugd, in hetwelk hij, hoezeer bet ook geprezen werd, in rijperen leeftijd veel to berispen vond . Want hij befchouwde bet als een weelderig
uitvloeifel zijner jeugdige verbeelding , aan hetwelk de befchaving van een gezonder oordeel ontbrak . Zijne elegien,
waarin hij den deftigen P R 0 P E R T u s volgde , en deszelfs verhevenheid door de teederheid van T BULL U S
en de zoetvloeijendheid van 0 V D U S temperde , zijn
zacht, vloeijende, en van eene natuurlijke bevalligheid .
Maar in bet heldendicht is het hem bij uitnemendheid
gelukt, den majestueuzen v i R G L u s na to volgen ;
ets, hetwelk velen getracht hebben, maar weinigen
gelukt is . Zijn onflerfelijk gedicht, over de baringe
der Maagd, draagt uitflekende blijken, welk cene gelijkheid hij, in rijkheid van gedachten, grootschheid
van vinding, fierlijkheid en kracht van uitdrukking,
met V tZ G L U S heel ; zoodat, indien niet de taken, welk'e hij behandelt , eenen fchrijver van lateren
tijd verrieden, men denken zou, dat men den Mantuaan-

R G L U S ontvangen
U S had ,z door
rU N,
S,
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aanfchen dichter zelven las . Deze gelijkheid nu fetiijnt
inij to moeten toegefchreven worden , niet aan eene meerdere geleerdheid of kunst van bewerking , maar aan eene
geheel andere oorzaak . S A N N A Z A R
de weldadigheid der natuur, eenen gelijken aard en een
.
unne
gelijk verftand als V
teederhartigheid, bun gevoel van bet verhevene, hun
fijn gehoor in bet wer .ktuigelijke der dichtkunst was gelijk. En beiden waren --ij braaf en deugdzaam ; hetwelk
mij voorkoint een noodzakelijk vereischte to zijn, om
een groot dichter to worden . Waarom, immers, zou
men niet even goed mogen vooronderfiellen , dat , gelijk het eene geliefkoosde ftelling der ouden was, dat
een redenaar een braaf man moest zijn, alzoo ook hij,
die een groot dichter wenscht to worden, eerst beginnen moet een braaf man to wezen ? Beiden belteedden zij in bet bewerken en befchaven hunner gedichten even veel moeite en tijd, en S A N N A Z A R
naar de meening van verfcheidenen, at to veel ; zoodat hij wet eens berispt word, van even als P R o T 0G E N E s, die al verbeterende en verandercnde de hand
van zijne fchilderftukken niet konde afhouden , in zijne
gedichten to werk to gaan . Maar de tijd, door lien als
bij voorraad op woeker gezet, heeft hun daarvoor,
na de afwerking, tot rente eene duurzame waarde in
betaling gegeven . Want, werd de groote A P E L L . S,
zijn tijdgenoot, bij bet aanfchouwen van een fchilderituk van dezen zijnen kunstgenoot, bet werk van
zeven jaren, zoo zeer verrukt, dat hij in bet eerst
van verbaasdheid geene woorden konde uitbrengen,
en eindelijk uitriep : verbazend, voortreffelijk werkftuk
van vlijt en kunst ! - was dit kunstgewrocht , door de
roofzuchtige handen der Romeinen naar Rome vervoerd,
lang bet voorwerp van bewondering der eerfte kenners ,
-- niet minder tond een geleerde B E ai B u s , de tijden kunstgenoot van onzen dichter , verbaasd en opgetogen over bet dichtftuk de partu hirginis : niet anders
was onze geleerde landgenoot V AN B R o r 1 : i u
ruim

VAN SANNAZAR US .

4 05

ruitri twee eeuwen daarna, als buiren zichzelven vervoerd , bij bet lezen der verzen van S A N N A Z A R u s .
Eindelijk hadden zij nog dit met elkander gemeen, dat
zij bij hunne geleerdheid eene beminnelijke befclieidenheid voegden , en geen to flout zelfvertrouwen voedden . Gaarne raadpleegden zij hunne vrienden . V RG L U S onderwierp zijne verzen aan bet oordeel van
eenen ORAT US ell VARUS,SANNAZAR US aan
dat van PONTANUS en PUDER CUS, die, blind
zijnde, gelijk de wijsgeer n E M 0 C R T U s, het wit van
bet zwart wet niec konde onderfcheiden, maar hetgeen
groot, edel en goed was zeer wet wist to beoordeelen . Belangende de andere gedichten van s A N N A Z AR i us, deze zijn visfeherszarigen, in welke foort van
gediclit hij de eerfte was ; zeer geestige en puntige epigranameri, en vcrfcheidene andere, die , naar bet eenpang oordeel der kundigfle kenners, eene fierlijkhid en
fchoonheid hebben, der ecuwe van A U G u s T U s waardig .
ntusfchen vcrmaalae hij zich nog eenigen tijd ongeiloord met de letreroefeningen en in bet gezelfchap zilner vriendin, maar werd eindelijk weder gedwongen y
bet flil verblijf der Muzen to verlaten . De invallenda
krijg noodzaakte elk , bet land to verlaten, en zich naar d
clad to begeven, waarin F L B E R T VAN C A L O N S,
veldheer van keizer A R E L en onderkoning van Na
gels, (want Napels behoorde toen aan A R E L D E N
V) zich opgefoten had, omdat hij in het open veld tegen de Fraiifchen niet befland was .
n de landhoeve
Mergilline had de vijandelijke bevelhebber eene fluke
wacht gelegd . Naauweliiks bad F L B E R T dezelvc
daar uirgedreven, of hij beval,de plaats to vcrwoesten .
Dit trof den gevoeligen dichter zoo gciveldig, dat hij
den naam des onderkonings van dien tijd at niet hooren mogt .
a, men verhaait, dat hii, gcvaarliik zielt
liggende, en de tiding v :in 11 1E. i? E L? T's ;i- ;n,t vernemende, zich, zoo zwrak liij was, opbcurde eii uitriep ,
,,, Zoo '!~eeft dan de wrekende ooi •l oi .rsgod den barhaaen1ENGL::LW .
S S. NO. 9.
E e
fchen
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fchen vijand der zanggodinnen zijne tnisdaad doen
boeten ! ''- Zoo na lag hem Mergillive aan bet hart ;
waarom hij bet ook, zoo fpoedig hij kon, zoo veel mogelijk, herffellen liet .
Men kon niet ligt iemand aantreffen, die meer geneigd tot en gefchikt voor de vriendfchap was .
oe
gaarne hij met zijne geftorvene vrienden fprak, van wier
gefchriften hij eenen uitmuntenden voorraad bezat , verdiepte hij zich echter nooit zoo zeer in derzelver lezing,
dat hij ook niet naar het gezelfchap zijner levende vrienden haakte . De toegang tot hem flond altijd voor hen
lunne gefprekken betroffen doorgaans bet een
open .
of ander fink van geleerdheid, waarover zii dan op de
wijze der nude wijsgeeren met elkander redekavelden. En
viel bet gefprek op de dichtkunst, dan was hij, daar
zij zijne meerderhcid in die kunst erkenden en van
hem wenschten to leeren , de s o c r. A T E s onder zijne
leerlingen ; waarom P O N TAN U S, in zijne zatnenfpraak de Numero Poetico, en ANT 0 N U S ins r R T U R N u s, een der geleerdflre en fchranderf{ e mannen
van zijnen tijd, in ziin heerlijk work over den dichter ,
hem , als hooflperfoon , fprekende invoeren . En niettegenftaande hij de eerfle was, en algemeen daarvoor
gehouden werd , was hij verre van troti'che aanmatiging
en vooringenomenheid met zichzelven : nooit zoude hij
zich boven iemand zijner vrienden , zelfs niet boven den
geringRen, verheflen ; waarom hij alle die laatdunkende
geleerden en kleingeestige bedillers, doorgaans menfchen van geringe en oppervlakkige geleerdheid, nadrul:kelijk verfoeide . Grootelijks beminde hij boert, niaar
bevallige, geestige, vroliike boert, zonder bitterheid .
Men behoeft zich derhalve niet to verwonderen , dat
zijn omgang door de aanzienlijkite, geleerdffe en befchaafdf{ e inannen gezocht werd . Doch, gelijk deze
dingen veel toebrengen om vriendfchapsverbindtenisfen aan to gaan en to onderhouden , zijn zij ecnter flechts
de faufen, waardoor de vriendfchap begoten words .
Maar die grootere, verhevener en heiliger eigenfchappen,
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pen, trouw, opregtheid, ftandvastigheid, waarachti ;e
toegenegenheid, dankbaarheid, en de beste wil om to
helpen, werden ook in hem aangetroffen . Die eenmaal
in zijne vriendfchap was opgenomen, bleef in dezelve
aanhoudend . Onder alle zijne vrienden was hem geen
dierbaarder dan P o N T A N U 5, wien hij bij zijn ]even
het andere deel zijner ziele noemde .
oe dikwijls fprak
hij, onder zijne vrienden zittende, van deszelfs zachte
zeden, van deszelfs godsvrucht, milddadigheid, goedheid jegens alien ! met welk eene geestdrift verhief hij
deszelfs geleerdheid ! met well: eene aandoening fprak
hid van zijne vriendfchap en gemeenfchappelijke letteroefeningen met denzelven! hoeveel genoegen gaf het
hem, als hij hun verhaalde, hoe hij den eerbiedwaardlgen grijsaard dikwijls, na de befpiegeling van goddelijke
en menfchelijke zaken, als eenen tweeden wijzen cAT o, in den tuin van zijn Zntiniaansch landgoed plan .
tende en fnoeijende had aangetroffen ; hoe zij, na dien
verkwikkelijken arbeid, al wandelende fangs boomrijke
dreven, over de natuur fpraken, en van dien tempel
der Godheid met hunne gedachten tot de Godheidzelve
opklommen , en in bewondering en aanbidding als van
de aarde waren opgenomen !
ij vereerde de nagedachtenis van zijnen vriend nog
op eene andere, niet minder uitmuntende wijze . Gelijk
P 0 N T A N U s door die goddelijke vlam, waarvan zijne
burst gloeide , in hem de liefde tot het goede en fchoone
ontlfcoken had, zoo plagt hij alle die jongelingen, in
welke hij eenen voortreffelijken aanleg beflieurde, met
eenen onvermoeiden ijver tot bet beoefenen der deugd
en der wetenfchappen aan to vuren, en hen in hunne
fludien to helpen . Daar hij zich zoo jegens vreemden
gedroeg, valt het ligt to begrijpen, hoe hij jegens de
zijnen was . Zijne gedichten getuigen, met wellk eene
teedere liefde hij zijne moeder beminde, met welk eene
droeflleid hij over haren dood werd aangedaan . Offchoon er wel niet gemeld wordt, hoe hij bij hare begrafenis to moede was, dunkt mij, dat men hem veilig
E e a
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then ]of man, toefchrijven , waarop de voortreffelijke A TT c u s zich bij de uitvaart van zijne moeder beroemde
dat hij zich nooit met haar had behoeven to verzoenen .
Men bewondert ook nog in hem zijne groote zucht
voor regtvaardigheid en zijne genegenheid voor zijne
landgenooren . De onderdrukten vonden in hem eenen
vasten fleun en toeverlaat , de onderdrukkers eenen itrengen en onomkoopbaren tegenilrever .
et lust mij , biervan een voorbeeld aan to halen, hetwelk ik reken genoeg to zijn, om wegens bet overige to oordeelen . Na
den inval der Franfchen op het Napelsch grondgebied,
werd overal bet regt en de billijkheid met voeten getre.
den . Niet alleen de vreemde , maar ook de Napelitaanfche ambtenaren , door lage hebzucht gedreven, verrijkten zich, door misdaad op misdaad to ilapelen ; de goederen der aanzienlijken werden verbeurd verklaard ; aan
de geringere burgers werd hun klein vermogen, onder
allerlei voorwendiels , met geweld afgeperst . De willelceur der moedwillige overwinnaars was voor ie overwonnenen eene wet . Velen hadden den wil, weinigen
den moed om to klagen . S ANN A Z A R U S gaat vol
verontwaard ging naar den opperbevelhebber, ilelthem
de zaak vrijmoedig voor, en verzoekt, dat er eindelijk
pail en perk mogt gelleld worden aan die chreeuwende
onregtvaardigheden ; en, dit niet batende, zendt hij
hem eene elegie, waarin hij de godin der geregtigheid
tegen hem klagende invoert, met dat gevolg, dat dc
veldheer zich bewegen liet .
ij ftierf, in bet huis van zijne beminde c A s s A r.DRA, met de gelatenheid van eels Christenwijsgeer,
in bet 72fte jaar zijns ouderdoms , betreurd door vrieriden en gezegend door dankbare medeburgers . Men rigtte hem eene prachtige graftombe op, geheel van marmer, in de kerk, welke hij zelf had laten ilichten, bij
den berg Poflipo, niet verre van bet graf van v R G L us ; zoodat zij, die in kunst en geleerdheid zoo gelijk waren, ook door hunne grafplaatfen naauw aan
elkander vereenigd ziju .
n-
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ndien eens weder een andere Nederlandfche F R A Nexus met ftillen eerbied bet graf van V R G L U S
bezoeke, die ga ook eenige fchreden verder, nicer naar
den zeekant, en bezocke dat van S A N N A Z A R U S ;
en als hij dan bet kunflig bewerkte mariner der graftombe bewondert, o ! dan denke hij , dat hetzelve door den
alles vernielenden tijd vergaat, maar dat hij , die er onder rust, fchoon tot ftof vergaan, flog eeft, en altijd
leven zal, in bet aandenken der nakomelingfchap : want
dat is eerst bet leven, hetwelk ons, als geheiligd, gedurende alle eeuwen aan onze natuurgenooten vertegenwoordigt, door geene jaren vermindert of verzwakt
wordt,maar van dezelve als nieuwe kracht en vastheid
ontleent , niet door den tijd verliest in fchoonbeid en
luister, maar al fchooner en fchooner, al luisterrijker
en luisterrijker zich voor de volgende en v oorbijgaan .
d e geflachten vertoont .
NB . n de hoofdpunteu van dit levensverhaal heb ik V U L
rius,, zijnen evensbefchrijver, gevolgd . Men vindt bet
achter de gedicnten van S A N N A Z A R U S, door den beer
V LAM N G uitgegeven .
DE G ER-AREND .

(Volgens nadere Waarneiningen .)

D e Gier - arend

(*), ook Lammeren-gier, en, van
were zijnen fterkgehaarden baard , net den naam van
Baard-gier beftempeld, heeft voornaanelijk zijn verblijf
op de hoogfte en ontoegankelijktte fllpen van Zwit/erland, Savoijen en Tyrol, en welligt ook op de Pyreneen .
ij is de grootfle Europefche vogel, wiens uitgefpreide vleugelen omtrent tien voeten omtreks be .
vatten . Zijne geliefdfte fpijs zijn geiten, bokken, fehapen en kalveren .
ij vergenoegt zich echter ook met
ber ( )

Gypaetus barbatus (c u V .) Falco barbatus (t. i N N .)
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bergrotten, hazen, vosfen ; ja, bij gebrek van lets anders, met hoenders, honden enz . Men wil, dat hij
ook kleine k,nderen, ja zelfs volwasfene menfchen,
zoude aanvallen . Dit laatfle is echter twijfelachtig . Veel.
eer fchijnt uit bet berigt der jagers to blijken, dat hij,
bij zulk eenen aanval, met eene onbefchrijfeliike kracht en
fnelheid, en het geluid van een ongefmeerd wagenrad,
in voile grainfchap, alleenlijk zijn nest poogt to beveiligen in de ontzettende rotsdiepten, alwaar hij de eijeren broedt , en waar zeer zelden eenig mensch nadert ;
terwijl hij alsdan het voorwerp van zijnen toorn met
de kraclit zijner vleugelen in den afgrond poogt neder
to florten, en het ifnapliaanfchot alleen hem terugjaagt .
Niet , zoo als de Steen-arend, heft hij zijnen buit in
de hoogte, en voert then door de lucht ; tnaar, bij het
ontwaren van eene geit of fchaap nabij eene ileilte,
fchiet hij van boven lijnregt op zijnc proof , grijpt het
dier met zijne klaauwen, en voert het met zich in den
afgrend, of lort het, to zwaar zijnee, naar beneden , alwaarr hij bet dan verilindt . Even als de Condor, rukt bij
eerst de oogen uit , fcheurt dan het onderlijf open , verzwelgt de ingewanden en daarna bet overige vleesch ;
het overfchot is voor den volgenden dag. n het voor.
jaar, als hij jongen beeft , rigt hij groote verwoesting
van onder lammeren en jonge geiten . Ook honden ziin
voor hem niet veilig .
n den winter, en bij grooten
hanger, valt hij ook op krengen , en is alsdan fouitijds
in vailen to vangen . Zijne gulzigheid is vcrbazend, en
zijn flerk maagfap flelt hem in flaat, om de hardfl :e
beenen, in korten tijd , to verteren . Zijn hek en keel
zijn zoo wijd, dat men zonder moeite met de vuist tot
onder in de maag kan dringen ; zoodat ook de 1terklle
beenen door dezelve kunnen gaan, en doorgaans reeds
doorvreten in de maag gevonden worden .
Een Gier-arend, op den
un'elberg in Graubunelerand in tell,val onv~rzeerd gevangen, gaf aanleiding tot
Lie ilavolgeiide opincrkingen ;
n
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n bet begin van zijne gevangenfchap was de vogel
onaemeen fchuw, dook onder het gaan zoo diep hij
naar kon, ftak bij den aanblik van een' mensch den kop
in bet hooi, dat in een' hock van de kamer lag, en
bleef in dit postuur bijna een' geheelen dag .
n elke
houding, die men hem gaf, bleef hij zoo tang men hij
hem food, ja ook nog eene poos nadat men bet vertrek verlaten had . Men lion hem op den rug leggen,
en den kop naar goedvinden wenden ; hij liet alles ge .
worden, lag als flood , en flechts zijn vurig oog duidde leven aan . Twee of drie dagen lang flak hij den
kop altijd in den hoek der kamer of in bet donker,
vooral wanneer er vele menfchen wares . Naderhand
food hij dag en nacht op eene Rang, die men he in
gegeven had, doch op welke men hem echter tillers
moest . Alle zijne hewegingen waren over bet algemeca
langzaam , zwaarmoedig en traag ; zonder noodzakeliikheid verroerde hij gees teen ; flechts zijn heerliik
oog en de kop waxen dikwijls in beweging, en met
een' fcherpen , doordringenden blik bckeck hij de hem
genaderde voorwerpen . Den flrik, waarmede hij in bet
eerst gcbonden was , verfchetirde hij dadelijk met den
fnavel, en in het vervolg telkens weder, wannecr men
hem gebonden had . Langzamerhand gewende hij zich
aan de menfchen ; echter was hij na vijf maanden nog
zoo fchuw, dat hij naauwelijks in tegenwoordigheid
van zijn' meester at . Overigens gedroeg hij zich geheel
zacht en goedaardig, liet zich zonder tegenflribbeling
van de flang nemen, bij de uitgefpreide vlcugelen opligten, flreelen, iets in den (navel hangen, enz . Zoo
droeg hij eens eene tabakspijp wel een uur Lang in den
fnavel ; echter mogt dit flechts de geen doen , die dikwijls met hem omging ; een' onbekende, die hem 11reelen wilde, beet hij vrij gevoelig in de hand ; zelfs naar
zijn' oppasfer floeg hii eenige malcn onvoorziens met
den (navel ; anders kon men wel den vinger in denzelven fleken, zonder dat hij dien drukte ; echter -octet hij
denzelven met de tong weg to ftooten . Ander geluiLi`
E e 4
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dun een zacht fluiten gaf hij nooit ; in vrijheid laat hij
ih de vlugt een doordringend phihihi! hooren . Dagelijks at hij anderhalf ii twee ponders raauw kalfsvleesch ;
gemfenvleesch en ander wild, lever en herfens at hij
zeer gaarne ; beenen, intusfchen, fcheen hij boven bet
vleesch to verkiezen , zelfs wanneer zip geheell droog
en krachteloos wares ; hij flol:te beenf ukken van eene
vuist grout in, al waxen ze nog zoo fcherp en puntig,
zonder eenigen hinder . Was zijn hunger niet grow,
dan vatte hij bet ftuk enkel met den haak des fnavels,
en hield bet tang daarin, eer hij bet inflokte ; fcheen de
brok hem to groot, dan nam hij dien onder de klaauwen, en beproefde hem to verfcheuren ; ontviel hem
een tluk, dan deed hij geene poging om bet weder op
to beuren, maar ging fiil zitten , en hongerde liever twee
of drie dagen, eer hij bet weder opnam . Somwijlen at
hij, even als de Gier, zoo veel, dat hij bijna niet meer
adenien kon . Levende dieren zag hij dikwijls naauwelijks aan ; een konijn en duif liepen ongeftraft om hem
been ; hij fcheen zich geheel niet om hen to bekommeren, hoewel hij hen in het eerst fcherp aanzag ; eene
kat, die in de kamer kwam, nam dadelijh de vlugt,
zonder dat hij beweging maakte om haar to vervolgen ;
maar wanneer kinderen of honden in bet vertrek kwai!cll , rolden zijne oegen begeerig in bet road, en meer,
nlakn heproefde hij , honden to betrappen . Eindelijk
gins; zijue fchuwheid geheel over ; hij werd geheel tam,
cu fclieeu zonder valschhcid to ziin .
ij at nu zonder
fciu•o otn, al waxen er ook nog zoo vele lieden tegenwooriig . \Vierp men hem doode vogels voor, dan rukte hij hun met den (navel kop, pooten en vleugels af,
en ontdced bet ligchaaw fchoon van de huid, (lie hij
liggen liet ; levende kraaiien en hoenders, die men
hem voorhield, pakte hij heel bedaard, beet hen den
1.-.op af, en at hen vervolgeus op . Eens nnttigde hij
omtrent een pond beenen en vleesch, cu verteerde
bcidt: in w inige urea . Beenen at hij het liefst, wanleine
neer men ze vooraf in water geftuken 1had .
vo-
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vogels en visfchen at hij nooit . Water zag men hem nimmer
drinken, offchnon hij altijd een vat met water naast zich
flaan had ; melk, daarentegeu, flobberde hij gretig met zijn'
gootachtigen onderfnavel . Onverteerbare wolle fpoog hij
nooit nit, gelijk andere roofvogels ; fleclits eenmaal zag men
teem een' bal uitfpuweu, die echter incest nit hooi beflond,
dat hij toevallig mode ingetlokt had . Den dunnen, witten
drek fpoot hij, even als andere roofvogels, ver van zich .
Bij hitte at hij mindere malen dan bij koude : beide kon hij
zeer good verdragen ; nogtans had aij het gaarne, wanneer
men hem bij groote hitte met water befprengde . Was hi)
boos, dan flak hij de kopvederen op, maar liet ze ras weder vallen , en bedaarde . Niettegenfiaande doze vogel zijn'
hek zeer dikwijls wette, was toch na anderhalf jaar de bovenfuavel zoo f'erk gewasfen, dat dezelve zich ver over deR
onderfnavel heenkromde, en werkelijk hot openen des beks
daardoor eenigermate gehinderd word .
Doctor A M S T E N , in Clrur,, bezat zoodanig een' vogel,
die allengs zoo tam werd, dat hij hem dikwijls op den fchouder vloog, met den fuavel liefkoosde, en zorg droeg hem
niet to kwetfen .
De vatbaarheid, in de gevangenfchap zulk een' tanimen en
zachten aard aan to nemen, is bij den Gier-arend des to on_
gewoner, daar hij in vrijheid zeer zeker do wildile en geduchtfle roofvogel van Europa en de fchrik van alle Blprndieren is . Dozen vogel fchijnt derhalve het orgaan der goedaardigheid niet to ontbreken, hetwelk de
eer UMBOLDT
den Arnerikaanf ben Condor ganfchelijk outzegt. (Obfervat .
de Zoologie, T . . P . 53 .) Wordt de Gier-arend in vrijheid
gefchoten of gekwetst, dan verweert hij zich met eene onbefchrijfelijke floutheid en woede, en ;s dikwijls in ilaat,
zijnen vijand, wanneer hij niet wdl gewapend is , op de vlugt
to drijven . Men weet gevallen, dac de japers, die op hem
fchoten, zonder hem van belang to kwetfen, in de grootfie
verlegenheid geraakten . Woedend fchiet hij dan op zijn' vijand neder, flaat hem met de vleugels, en kwetst hem met
den finavel .
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(Briefswijze, nit die Stad zelve, door een' jongen
der, gefchreven aan een' Wend .)

ollan-
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heb mij thans voorgenomen, u eenige nadere bijzonderhedea van Londen mede to deelen, en wel inzonderheid van
dacgene, wac mij door deszelfs bijzonderheid en ongewoonheid in den eerfien opflag het meest trot . Verwacht evenwel
geene aaneengefchakelde befchrijving van Londen, deszelfs
gelegenheid, koophandel enz . : dic ligt even zeer boven miju
vermogen, als buiten mijn plan .
k zal flechts bier on daar
datgene opnoemen, wat mij in 't bijzonder oplnerkelijk voorlt 0111 t .
Londen is merkwaardig zoo wel om deszelfs uitgebreidheid
als volkrijkheid .
et eerfle is zeer moeijelijk to bepalen,
aangezien Londen geene poorten en zeer uitgebreide voorfleden heeft . Men rekent de lengte op circa 2 wren, en de
breedte op ongeveer een uur gaans, behalve de huizen, die
zich (nan alle kanten) ann wederzijden van de publieke wegen nog veel verder uitflrekken . Om bovengemelde reden is
ook de hevolking moe'jeiijk op to geven ; doch men begroot
dezelve, binnen een cirkel rondom de St . Pauls getrokk<n
met een radius van 4 Engelfche mijlen, op 1,250,ooo, to weten de vreemdelingen, zeelieden enz . daaronder gerekend ;
anders is de bevolking .ooo,ooo ; this is Londen nog 5 of 6
maal voikrijker dan dnifferdam.
Londen is verdeeld in de City en T'estminffer (of the west
end of the town) ten noorden, en Southwark ten zuiden van
den Teems . De City is boven alles volkrijk, hoewel alleen
bewoond door dezulken, die van den koophandel, fabrijken,
zee(*) oezeer deze fchets, en hetgeen, zoo doze proeve
den lezer bevalt, nit dezelfde bron verder mag worden ge .
put, geene eigenlijk onbekende zaken moge bevatten, zoo
heeft toch elk zi.ine bijzondere wijze van zien en opmerken ;
en meent de Redacteur, in bet gebrek ann ooafpronkelljke
reisberigten zoo wel, als in het onderhoudende en juiste van
de alhier medegedeelde opmerkingen, voldoende redenen voor
de opuame in dit Mengclwerk to vinden .
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zeevaart enz . hun beftaan hebben . De adel on de renteniers,
zoo wet als de koninklijke familie, en alien, die tot bet hof
behooren, woven in Westminfler .
Alen beweert, dat Londen cene van de gezondr'e iteden
der wereld is . Dit kwam mij in 't cerst in 't geheel zoo
.lamp,
niet voor, uit aanmerking van den
daar ik zoo fraks
van fpreken zal, en van her klimaat, dat bier in niets beften .
diger is dan in deszelfs onbeftendigheid . Ondertusfchen kan
ik niet anders zeggen, of de menfcuen zien er bier algemeen
gezo„d en wet uit ; en ook ik gevoele in miju geftel vooralsnog geenen nadeeligen invloed . Als redenen voor deze gezonde gelegenheid zijn mij de volgenden voorgekomen : De
Teems, gefadig vloedende en ebbende, 4rootnt bijna door
bet midden van de clad ; de City en lVestminfler zijn veelal
op hoogten gehouwd ; de voorname ftraten zijn wijd en lu .chtig, en hebben misfchien voor fommige winden eene heilzame
rigting ; danrbij gebruiken deEngelfchen, veelal, bij eene ft4,rke beweging . hrachtig voedfel . De Teems is bier circa zoo
sfel voor ampen, of als bet 1,1 voor tlinfler.
breed als de
darn, van de paten of gerekend ; en de rivier is bier verre
genoeg van zee af, om zuiver en zoet water op to levereu .
Ondertusfchen moet ik, eer ik verder ga, van lets gewag
maken, hetwelk eon grout onderfcheid mnakt tusfchen Londen
en *nflerdam ; to weten, de geftadige damp, die hier altoos
heerscht, en veroorzaakt words door de verbazende menigte
fceenkolen, die men bier dagelijks verftookt . - lk heriuner
mij niet, doze bijzonderheid elders opzetrelijk verineid gevonden to hebben ; en echter is dit eene mede van die zsken,
welke, als vreemdeling, bet eerst mijne aandacht trokken, en
hetgeen aan de meeste voorwerpen waarlijlt een zeer vreemd
aanzien geeft . De lucht hob ik bier nog nice helder gezien :
geftadig is er in de frad een damp, die , wet is waar, op den
eenen tijd fterker is dan op den anderen, maar loch aldjd
z66, dat bet gezigt er zeer door belemmerd words . 's it ;orgens is dit bet flimfte ; kunneude men alsdan weinig verder
dan op een' afftand van 6 of 7 huizen de voorwerpen duidelijk onderkennen : en ilt houde mij verfekerd, dat datgene,
wat men bier a clear, a beautiful morning noetnt, bij ons
den naam zou dragen van een' triesten en nevelachtigen mor .
gen . De zon kan met hare heldere ftralen maar zeer zelden
door dozen novel heendringen, alchans in den winter, wanneer
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neer bet dikwerf gebeurt, dat zij in geen 14 dagen to zien
is . Somtijds geeft zij op den vollen middag voor den tijd
van een half uur eenig fchijnfel van zich, en verbergt zich
dan weder achter de nevelen . Toen ik de zon bier voor bet
eerst zag, herkende ik mijne oude vriendin waarlijk ter naauwer hood : zij zag droevig rood, en was omfluwd van neveleu, die haar verhinderden, hare heldere firalen en glanfeu
nit to fpreiden . Manefchijn is bier ook zeer zeldzaam . Voorts
teeft deze gefladige fmook op vele voorwerpen eenen merk.
baren invloed . Aan mijn linnengoed ondervinde ik bet duide .
lijk, als ook aan mijne handen enz . : alles is bier drie maal
zoo fpoedig vuil als in olland. De publieke gebouwen, als
de St. Pauls enz ., offchoon van witten fleen gebouwd, hebben een dof en veelal gebeel zwart aanzien, en al wat er aan
de huizen voorts wit is, als de kalk enz., ziet zwart of
graauw . Gij kunt u we[ verbeelden, dat dit aan de firaten
in vele opzigten een zeer vreemd aanzien geeft . - Wat de
huizen van birnen betreft, to vergeefs zoekt men daar dat
zindelijke en heldere voorkomen, waaraan men in olland zoo
gewoon is . De zolders, veelal van wit flukadoorfel, zien
geel of graauw . Gordijnen enz . heb ik bier, ook bij aanzien .
lijken, nog niet anders gezien, dan van eene donker gekleurde
ilof. Ondertusfchen zijn de Engelfchen zindelijk van aard , en
op fijn en helder linnengoed, zoo wel als op de overige
Weeding, zeer naauwgezet . Lieden van rang nemen elken
dag fchoon linnen, en men vertelt mij, dat vele heeren bet
tweetnaal daags doen . Men zegt, dat deze bedomptheid in
k hoop zoo . Terwijl ik tusfchen .
den zomer beter words .
beiden bij mijzelven uitroepe :
„ Gelukkig is bet land,
„ Waar 't kind zijn modr verbrandt!"
Met weder is bier thans veelal dooijend en regenachtig, en
k heb opgemerkt, dat
dus zijn de flraten geiladig morfig .
men bier van eenen morfigen weg, als lets gewoons, bijna
niet fpreekt, maar bet elkander, als eene bijzonderheid, mededeelt, wanneer de ftraten droog zijn ; bet omgekeerde van
n bet sestelijk ge't geen wij in olland gewoon zijn .
en
ook
eeuige
mijlen
buiten
dezelve, in the
deelte der find ,
is
de
opgemelde
damp
minder,
en
in iPostrnin ler
country,
heb-
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hebben de flraten een zindelijker aanzien ; maar toch is de
fmook ook daar duidelijk zigtbaar .
Na dezen uicflap keer ik tot mijn verhaal terug .
Londen is niet regelmatig gebouwd . De Engelfchen (en dir
is veel!) zeggen zelve, dat Londen, lion bet nog eens herbouwd warden, vele zeer aanmerkelijke verbeteringen kon
n de City is de bouwing zeer digt en ineengeondergaan .
drongen ; en hoewel op fommige plaacfen de firaten inder .
daad zeer breed, en de weg voor de voetgangers zeer ruim
is, zoo zijn toch vele flraten voor de bevolking en voor her
aantal rijtuigen nog veel to eng, fommige waarvan men thans
tracht to verbreeden . Voor cenen rustigen gang levert de
City geene gelegenheid alcoos op .
nzonderheid heerscht deze ineengedrongenheid nabij den Teems , alwaar de huizen de
rivier hare boorden fchijnen ce betwisten ; en hierdoor ver .
liezen ook de meeste fraaije gebouwen veel van hun aanzien .
Voornamelijk is dit bij de St. Pauls ce bejammeren, alwaar
een ruin gezigt zoo veel waard zou zijn : de weg om dit
gebouw is nog nier eens zoo breed als bezijden 't Paleis to
Bmflerdatn. Op andere plaatfen, als in Moorfields en elders,
is weer veel ruimte opengelaten . - De Squares, inzonderheid in bet westelijk gedeelte der flad (NVestminfler), zijn
inderdaad fraai . Eerie mime vierkante plaats, omringd vau
fraaije, doch meescal eenvormige huizen, met floepen, en
om dezelve ijzeren hekken, voorts cene flraac voor de voetgangers en eene voor de rijtuigeu, en in 't midden een ronde
ruin, omgeven met een ijzeren hek - dit levert eene genoegelijke wooing en een fraai gezigt op . Doch (ieder zijn
fmaak) naar mijn inzien overcreffen in beide deze opzigcen,
en wel voornamelijk in fraaiheid en verfcheidenheid van gebouwen, onze leereu- en
eizersgrachceu de Londenfclze
Squares nog verre . -- Wat tie publieke gebouwen aangaat,
bierin moet lgmflerdam voor Londen verve onderdoen ; maar
de particuliere huizen zijn daarentegen dhar weder veel fraaijer dan bier. De laatfien zijn veelal zeer eenvormig, van
klinkers opgemetfeld, en hebben van buiten volflrelct geen
fieraad, dan twee pilaren, van deze of gene bouworde, aan
wederzijden van de dear . -- De firacen zijn in bet midden
bevloerd met groote fleenen, vonnende aan wederzijden eene
ichuinfche helling, om bet water door goten of ce leiden ;
waarna de flraat rich weder een weinig verhefc, en dan nan
bei-
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beide kanten een breed pad met viakke vierkmte fteenen
voor de voetgangers oplevert . Stoepen voor do huizen vindt
men bier zeer enkel, en vooral niet in de City ; de voetgangers loopen viak langs de huizen . De voorname firaten zijn
bijzonder breed ; zoodat in her midden vele riituigen, en
aan de kanten vole - ;ienfchen elkander kunnen voorbijgaen .
er aantal n:,:n(chen, wnarvan bier dagelijks de itraten krioelen, overtreft nog verre do bezigheid der wfferdaznalfteeg op enkele tijden
fche ftraten, de alverftraat en
uitgezonderd . Men heeft hier een regel, dat men in 't
gaan altijd de regter zijde van den weg kiest, en dus de tegengangers ann do linkerhand last voorhijgaan ; en hot is een
volflrekt vereischte, dozen regel to volgen, wil men niet
gedurig tegen de menfchen nanloopen . Maar nog nicer trof
mij bet aantal van riituiggen, die men bier gefiadig bij de
firaat ziet . De uitgebreidheid der flad maakt dit in fommige opzigten noodzakelijlt, en ieder kiest voor zich die
foort van rijtuigen nit, welke hem 't gerijfeliikffe is . Voorts
zijn bier altoos een aantal van nicer dun boo huorkoetfen
in de weer, die alien genoinmerd zijn, en, wanneer ze niets
to doers hebben, ledig op den weg ilaan, om door de voor .
bijgangers gehuurd to wcrden . Bij nacht zoo wel, als bij
dage, flaan op gczette plaatfon altijd eenigen dier koetfen
( hackney . coaches genaamd) gereed . Voorts is men genoodzaakt, alle koopwaren in de find per as to vervoeren,
nangezien bier geene grachten zijn . Dit gefchiedt meestaf
op groote opene karren, door eeu of meer paarden voortgetrokken . Doze paarden zijn veelal zeer zwaar, gelijk bij
ons de molenpaarden, en loopen, wanneer er meer dan ddn
voor cone kar is, eeu voor een voor elkander, zijnde wet
ijzeren kettingen to zamen en aan de kar vastgebonden . SonTtijds trekken 4 of 5 van deze paarden voor eene kar ; en
offchoon dit bet draaijen en wenden zeer moeijelijk maakt,
zoo ziet men hierdoor mbar zelden ongelukken ontllaan, aangezien deze paarden daarop geleerd zijn . De voerman gnat
op her voetpad, zijne paarden met cone lange zweep , of
nicest alleen met zijne flem, regerende. -- er zoude cene
vergeeffche paging zijn, indien fk a een joist denkbecld
wilde geven van de menigte van koetfen , chaizen , karrer ,
wagons enz ., door paarden, osfen, ezels, menfchen en honden voortgetrokken, die men bier dagelijks bij den weg
ziet
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2iet, en die fomtijds, even als in procesfie, langs de drukke
ftraten langzaam achter elkander voortfukkelen .
er is niet
vreemd, dat zulk eene rij zich fomtijds ter lengte van eene
geheele ftraat uitftrekt ; terwiji aan de andere zijde een even
groot getal den tegenweg rijdt, en in bet midden van de
ftraat nog weer andere rijtuigen ftilftaan of ook voortrijden .
to de dwarsftraten flaan dikwerf eenige wagers to wachten,
otn bij de minfte opening de ttraat dwars over to rijden, of
ook wel den trein to volgen . Nu gaat alles wel , zoo lang
dit goed losloopt ; maar raken ongelukkig deze dwarsrijdenden met de anderen in de war, hetwelk ik reeds meer dan.
eens gezien itch, dan flaat niet alleen alles ftil, maar door
de rijtuigen, die nog gefladig van alle kanten toevioeijen,
wordt de verflopping zoo groot, dat fointijds een honderd
karren, wagers, enz . eenige uren work hebben om weder
nit elkander to komen . - Verbeeld u nu zulk eene firaat !
Daar zitten eenige lieden in eene koets, en fleken hunne
hoofden nu aan deze dan nan gene zijde nit, den voerman
toeroepende om fpoed to maker ; terwijl deze, zich hieraan
weinig beltreunende, bezig is om met zijne collega's een
discours to hordes, waarvan bet vloeken de fcbering en inflag is . Daar achter Plant een wages, befpannen niet twee
1ei fiche osfen met groote horens . Daarop volgt eene rouwkoets . Vat verder flaan twee jongens voor een karretje ; de
bond zit er order to hijgen, met de tong nit den bek . Flier
zit eene Engelfche boerin met een' rooden mantel geduldig
op hanr karretje to wachten ; terwijl de ezel, die er voor
ftaat, er zich op fchijnt toe to leggen, om bet geduld zijner meesteresfe nog to overtreflen, en zich voorts oei riots
bekreunt . flier zit een beer to paard . Daar is eene postkoets
met vier paarden, opgepropt en overvloeijeude van menfchen, die er achter, voor, in en op zitten ; met cen flout
gezigt praalt een Engelsch foldaat met zijne booge kasket en
rooden rok boven alien nit . Ann wederzijden van de flraat
krioelt bet van menfchen, die gefladig loopen en jagen, even
alsof met bet minfle verzuim her lever gemoeid was . Eindelijk, bij bet middelpunt komende, vindt men eenige voerlieden bezig, on7 bet logge gevaarte van een zwaar beladen
wager, door 4 of 5 paarden getrokkeu, achteruit to halen,
ten einde daardoor voor den doortogt weder ruimte to maker .
Met de paarden gnat bet bier onbarmhartig toe ; ik
hen
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heb er reeds meet dan een op flraat zien bezwijken . En
wat bet rijden betreft, dat is om van to ijzen, voor ieinand, die daaraan niet gewoon is .
lt voel fomtijds eeu'
fchier onwedrilaanbaren nandrang om overluid to roepen, mij
vastelijk overtuigd houdende, dat de boel bet onderst boven moet gain ; en toch gnat bet good . Op de hoeken van
fommige ftraten is bet nooit in rust, en, om van den eenen
hoek naar den anderen over to loopen, moot men een gelukkig tijdflip waarnemen, en dan ook op een draf er als
't ware door0ippen . De keuze van door to loopen of flit
to flaan meet oogenblikkelijk beflist worden . Doch men raakt
hieraan gewoon, even als de fchaatsrijders in elkander to ontwijken . Maar, even als fomtijds de beste fcbaatsrijders tegen elkander nanloopen en vallen, zoo ziet men ook bier niet
zelden ongelukken van dien card gebeuren . \Vat mij belangt,
ik fla bier nog dikwerf op fommige plaatfen ftil, mij verlustigende met de vreenlde gezigten van Londens drukke ftraten,

( et vervolg hierna .)
ETS, OVER XANT

(Medegedeeld door den

eer .

PPE .

A. 0 0 S T

AMP,

to Zwolle .)

er is bekend, dat X A NT P P E, de echtgenoote van den
beroemden S OCR A TE S , %% ien in bet Ode jaar der 77fte Olyinpiade, 471 v66r onze jaartelling, bet eerst to lithene bet
licht beftraalde, bij vroegere en latere febrijvers met eene
zwarte kool geteekend ftaat, en haar karakter in een allerongunftigst daglicht geplaatst words. Woestheid, onbefchoftheid, onftuimige drift, nijd, wraakzucht, mannenpiageril,
met een woord sites, wit tot bet beeld van cone volkomene
buisduivelin behoort, words nan X ANT PPE toegekend ; onl
welke reden haar naam voor de vrouwen is, hetgeen de namen van UDAS, N E R O enz . voor de mannen zijn . Zelfo
jonge kinderen worden al vroegtijdi~; met dat booze wijf be .
kend gemaikt : men vertoont haar aan dezelve in onderfcheidene afbeeldingen, met een aangezigt en cone houdiug, die
fchrilt en afgrijzen verwekken ; en, bij do minfie drift of oploopendlteid, is bet al zeer fpoedig : dal is eene regte x A vT

PPE
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Dan, niettegenfcaande dit alles, is bet mil alrijd bedenke_
ijk voorgekomen, of de vrouw van SOCRATES wet zoo
verfoeiielijk fecht en duivelsch ondeugend geweest zij : bet
komt tnij voor, dat de wijsheid, voorzigtigheid en bedachtzaamheid van den Atheenfchen teeraar hem voor de ongelukkige keus van zulk een evenbeeld des duivels zouden behoed
hebben. En zoo hij at eens tot milk eene keus gekomen
ware, zoude dan pier een SOCRATES, door zijne wijs.
held, lijdzaamheid en chepe menfchenkennis, met goed gevolg, middelen gebezigd hebben, om bet verftand en hart
ziiner onftuimige vrouwe to verbeteren, en haar to vormen
overeenkomftig hare ware beftemming?
Ook verdient bet onze bijzondere opmerking, dat s O C R AT E s en deszelfs ciidgenooten X A N T r P P E Diet gelaakc, maar
vee!eer geprezen hebben, en dat de befchuldigingen, tegen
haar ingebragt, alleen gevonden worden hij gefchiedfchrijvers , die eerst eenige eeuwen na dieu wiisgeer geleefd hebben . S o C R A T E s zelf vergeleek zijne echcgenoote bii een
vioedig paard, waarom zij met voorzigcigheid moest behandeld worden . Maar hierin ligt, mijns inziens, niets te haren nadeeie . -- XE N o P x o N , cen geliefd leerling van den
Atheetlfehenn wiisgeer, zegt, dat zij in bet begin van haar
huwelijk u,at hcersc-zuchtig is geweest ; waaruic this blijkt,
dat zij nader .hand , onder bet geleide van s o c R A T s S , tot
ard ,,re gedachten gekomen is, en zich meer onderworpen
gedrn ,,en lbeeft . -- PLATO teckent haar als eene vrouw, die
aren eetztgenoot hefmd en tot in den dood getrouw bleef.
Vraa •, t men nu naar de oorzaak, waardoor X A .V T P P E
naderhand in zoo een' algemeenen fechten reuk gekomen is :
de cisi„ g van den tioogleeraar n . C . A . E C M A N is, miins
oordeels niet onwaarfchijnliih . Dezelve komt zakeliik bier
op Peer : P T T :~ c r' s . een der zeven wiizFn van Grieken .
land, bad een bij uit1 ek ho~ , s en kwaadaardig wijf, dat aren man onopbotldelijk nlangde : dewijl DU S o C t A T E S meet
bekend en geroemd was dan P : t T A C u s , zoo heeft men
van de vrouw des eenen verhaalt, het<reen die des andefen
bedreven had ; en toes X A N T P P F , op eene voor haar on •
fchuldige wijze, eenmaal in eenen flechten reuk gekomen
was, heeft men de onbedachtzaamheid gehad, om, in bet
vervoig, a1le anekdoten, welke men van booze wijven wist,
maar gulweg op haar over to brengen . - Deze godachte van
MENGELW. 1818 . NO . g.
F f
ge-
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gemelden
oogleeraar wordt verflerkt, doordien P L U T A R .
c a u s zeker gevat ten laste van x A N T P P E verhaalt, betwelk hij zelf, bij eene andere gelegenheid, op rekening van
de vrouw van P T T A C U S fteit .
Dat wij dan, in bet vervoig, wat billijker, zachter en bedachtzamer omtrent deze vrouw der oudheid verkeeren, haar
niet at to onbarmhartig veroordeelen, maar veel liever de
eer doen toelcomen, welke haar eigen man, benevens deszelfs tijdgenooten, die haar perfoonlijk gekend hebben, en
dus haar gedrag beter dan wij konden beoordeelen, haar
ruimfchoots geven.
oNGELU tglGE RE S VAN BET
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(Medegedeeld door eenDuitsch Reiziger naarNoord-Amerika.)
Bergen in Noorwegen, den 23 Februarlj

D e belofte, welke ik u voorleden jaar in

8 8.

fw lerdam deed,
uit Noord-Amerika u eenige berigten, zoo wel wegens de
zeden en gebruilten aldaar, 21s van bet leven en de lorgevallen der Duitfche Emigranten, en wegens mijne zeereis mede
to deelen, kan ik niet vervullen : want bet heeft den emel
behaagd, mijn plan, naar Amerika to gaan, to verijdelen .
k wit u bier zoo veet mogelijk onze ramp befchrijven ;
doch ik weet Met, waar to beginnen, en waar de kleuren to
bekomen, om ons ongeluk en den jammer der pasfagiers ge .
trouw to kunnen affehetfen : want bet ongelukkig toeval,
hetwelk ons op deze reis door bet verlies onzer masten overkwam, was in alle opzigten verichrikkelijk. Achtentwintig
dagen lang zwierven wij in doodsangst rond ; geen redding
fcheen ons meer mogelijk ; dood en verderf dreigden ons aan
alle kanten, en vertwijfeling had biina op de hooge zee de
Emigranten aangegrepen, hijaldien Godsdienst en hoop de
ileunfels niet geweest waren, waarop ons zelfbehoud zich
gevestigd had .
Na twee maanden toevens, verliet ik den o ulij 1817,
'savonds ten zeven ure, met eenige Wurtembergfche familien,
den eer E NR C D EZ E L, koopman van Lahr in bet
Brisgaufche, en met de beste getuigenisfen van Amfferdam
niter
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naar Philadelphia toegerust, de haven van eerstgemelde tad,
oin ons in Texel aan boord van bet fregat De Zeepleeg to be .
geven, en daarmede de reis naarAmerika aan to nemen ; doch
de ebbe verhinderde ons de reede to verlaten, en dus konden wij ons eerst s nachts ten twaalf ure vlot maken . Den
iiden, 'savonds om half elf, kwamen wij ook gelukkig in
Texel aan .
et onthaal, hetwelk ik van den fcheepskapitein
x . C. M E N Z ELM A N genoot , was met alle beleefdheid en
gastvrijheid verbonden .
Ons fcheepsgezelfchap beftond nit den kapitein, den opperflnurman, den onderftuurman, den fcheepschirurgijn, vi f
pasfagiers in de kajuit, dertig matrozen, en vele pasfagiers
van beiderlei geflacht, alien uit bet Wurtembergfche .
De wind was ons sanhoudend tegen ; de aukers werden
we] eenige malen geligt, maar naauwelijks waren de zeilen
gehefchen, of ftorm en tegenwinden overvielen ons, en de
ankers moesten weder vallen . De emel fcheen ons gedurig
ongunflig, en zoo duurde bet tot den 5 Augustus . 'sNamiddags ten vier tire verlieten wij, order begunitiging van
een' goeden noordoosten wind, de reede van Texel ; om vijf
ure waren w i aan den mond, waar ons fchip door eene
feheeve rigting in oogenblikkeliik gevaar van ftranden geraakte . De bewoners van de elder waren reeds bezig met de
op firand liggende fchniten in bet warer to brengen, en ons
daarmede to hulp to komen, teen wij eensklaps door eene
gefchikte wending gered en voor anker gebragt werden . Wij
bleven echter niet lang in dezen pijniijken toefland ; want om
zes ure pasfeerden wij gelukkig de gevaarlijke plaatfen, die
werkelijk ijzing en fchrik verweltken, en met voile zeilen
flevenden wij den ganfchen nacht door . Den 9 Augustus
waren wij reeds in bet gezigt der Engelfche kust, en geen
hinderpaal fcheen ons meet in den weg to zijn om bet ananl to bereiken ; maar de zuidweste wind, die weidra in een'
florin veranderde, noodzaakte ons den oden, 'smorgens om
den ure, tot den terngtogt, en zoo laveerden wij, met de
elementen kampende, op eene angscvolle wijze de Noordzee
et refultaat van onze elfdaagfche zeelinks en regts door.
reis was, dat wij den Wen 's avonds voor den mond van
Texel bet tinker moesten werpen, den 7den, 's morgen :
om zes ure, weder op de reede van Texel ten anker lagen,
en Met berekenen konden, wanneer wij dezelve weder verlaF f 2
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laten zorden, alzoo wij ons op nieuw moesten provianddren . Den 24 Augustus, nogtans, werd bet anker op nieuw
geligt, om de reede to verlaten, nadat wij den 23ften, 's avonds om negen ure, door twee ligcers met proviand veriterkt geworden waren . Een gunflige noordooste wind blies
in onze zeilen, en om half zeven waren wij reeds de gevaarlijkfle plaatfen van den mond van Texel gepasfeerd ; een
heldere hemel werkte weldadig op de gemoederen der Emigranten ; alles was vrolijk, ieder fcheen op nieuw to leven,
en met geruste barren zagen wij eene betere toekomst to gemoet . Maar at to ras werden wij in onze verwachting to
leur gefteld : want den 26ften, 's morgens om elf ure, liep de
wind weder naar bet zuiden ; zoodat wij niet in her anaai
konden komen, maar om geheel Engeland moesten heenzeilen . Den 27ften, 's morgens om acht tire, kregen wij de
kust van Aroorwegen in her gezigt, en den 29flen die van
Shetland. De Orcadif'che eilanden leverden ons een fchoon
gezigt op . Tot hiertoc hadden wij nog alcijd good weder .
Den 31 Augustus zeilden wij met een' gunftigen wind den
Ocenan in ; maar deze gunflige wind duurde naauwelijks vierentwintig uren, toen wij door tegenwinden en een' zwaren
dorm overvallen werden, die tot den 4 September aanhoudend
fchrikkelijk woedde en tot een' vreesfelijken orkaan overging .
ot is niet to befchrijven, hoe ons zwaar fchip door de
golven torenhoogte in de lucht, en dan weder in den afgrond geflingerd werd ; er vielen meufchen door de al te flerke beweging overboord en verdronken . Maar weak een
fchrik ttond ons nog to wachten ! Den 5 September, 's avonds
om half zes ure, brak de kluiffok . Met alle moeite hadden
de matrozen deze naauwelijks herfleld, toen om zes ure de
groote mast met den bezaansmast door den flerken wind en
de hooge zee, die overfloeg, overboord vielen, leder was nu
bezig, zoo good hij kon, met her kappen van her touwwerk, om gelukkig de masten van her fchip kwijt to worden . Nu waren wij blijde, dat wij nog d6nen mast behouden hadden ; maar om half zeven brak ook de fokkemast en
om zeven ure de boegfpriet, en zoo bevonden wij ons nit
zonder alles, war een fchip anders zijne bonding geeft . De
zee floeg van achteren do kajuitvenhers aan ftukken, zoodat
her water bij firoomen er inliep, hetgeen nogtans fpoedig weder belet werd . Nu dreven wij zonder m2sten op de hooge
zee,
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zee, van alie kanten over de driehonderd mijlen van her vas'

to land verwijderd . Om twee ure in den nacht braken boot
en floepen los, die op her dek gebragt waren ; men zag
zich genoodzaakt, doze, benevens de watervaten, fpek en
vleeschtonnen, overboord to werpen . De flukkcn gefchur,
door de al to hevige beweging des fchips los geraakt, rr , t en
thans mede over her dek, en floegen de luikeu aan ftukken,
zoodat her water nu ook bij de pasfagiers inliep ; drie k vier
voeten hoog flond her water in her ruim . Wij geloofden alien, dat dit onze laatfle nacht zou zijn ; en bet was deernis .
waardig to zien, hoe de eene matroos den anderen op zi n'
rug in de kajuit droeg, hem nederleide, en dan weder sari
bet werk ging : want bijna alle matrozen waren gekwetst ; de
een had zijn' arm, eeu ander zijn been gebroken, een' derden
had een watervat, dat over hot dek rolde, de voeten verbrijzeld . Nog maar vijf tot den arbeid bruikbare matrozen
hadden wij : derhalve moesten wij mede aan bet werk .
k
was juist op bet dek, toen de hooge zee op her fchip ne .
deriloeg ; alleen dewiji ik mij San eeu touw flerk vasthield,
bleef ik nog in bet levee ; anders had de zee mij ook wegrefpoeld ; twee matrozen en zes pasfagiers kwamen daarbij
om, en zoo hadden wij alcijd den dood voor oogen . De
kapicein en de fluurlieden, die ook gekwetst waren, en de
matrozen, gaven alle hoop op . Den toden zetteden wij een
fluk hour op, hetwelk ons tot mast dieuen moest, om toch
ten minfle eeu zeil to hebben, en langzaam, met Gods hulp,
naar her vaste land to flevenen .
Den 13 September deden wij her eerfle noodfchot ; maar
niemand kwam ons op de hooge zee to huip : troosteloos
moesten wij verder drijven . 'sAvonds last kregen wij de cianden van Ferro in bet gezigt. Den anderen morgen vroeg deden wij verfcheiden fchoten, maar vruchceloos . Zonder eeu'
loods aan boord to hebben, durfden wij niec binnenloopen .
Ann land konden wij niec varen, want wij hadden geen kleinvaartuigen meer ; alles, alles hadden wij verloren .
ier hoopten wij echter eindelijk de haven in to loopen ; maar peen,
een niettwe zuidweste florin fmeet ons terug in eene klippenvolle zee, en zoo dreven wij nog veertien dagen fond,
tot wij den 29 September, 's namiddags om twee ure, de
noordelijkfle trust van Noorwegen ontdekten . De wind was
oils gunflig om langs de kusc been to zeilen ; wij deden ge1~ f 3
du •
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durig fchoten, maar niemand kwam bii ons .
et mutsje watsar werd op ons fchip voor 4 h 5 ollandfche itLivers ver .
kocht ; twee ponden brood kregen de Emigranteu voor de
week, federt wij de masten verloren hadden, tot wij, God
dankl den 4 October een' visfcher ontdekten, die op one
aan fluurde, ons tnsfchetl de gebergcen van Noarwegen inlood .
ile, en 's avonds ow negen ure tusfchen magti E hooge gebergten bij Seillanger, tien mii(en van Bergen in Noorwegen,
ten anker bragr .
ier moesten wij acht dagen quarantaine
houden, dewiji de Noorweegjche regering vreesde, dat wij
eene aan(lekende ziehte in bet land zouden brengen ; doch
den acht(len dag werden wij van de quarantaine ontflagen,
en boegfeerden naar de flad, waar wij den 13 October,
'snachts om half twaalf, in Sandwich, een kwartier uurs van
Bergen, bet anker wierpen . Al bet yolk is krank, zoo we!
matrozen als pasfagiers ; ook ik heb reeds eene zware ziekte
moeten doorilaan , en ware waarfchijnlijk eene prooi des
doods geworden, bijaldien niet de brave Duitfche familie van
kapitein C R ST AN PETERSEN, uit amburg geboortig,
zich mijner aangenomen en verzorgd hadde . Twee maanden
moest ik her bed houden ; echter bevind ik mij thans redelijk
we] . Waarlijk, Duitschland heeft goede menfchen! Bij deze
fami!ie bevind ik trfij thans gelukkig . Zij wenden met Duitfche hartelijkheid ales aan, was zij doen kuntien, om mij bet
verblijf aangenaam to waken . Deze familie moet men be •
minnen, als een echt beeld der crouwhartige voorvaderen .
Dewijl ik ors ongeluk niet getrouw en treffend genoeg
weer to fchilderen, voer ilt ilechts de volgende pnnten aan,
die bet akeligtte wares :
) Net ougelukkig toeval van bet verlies onzer masten was
in alle opzigten ver('chrikkelijk .
2)
oorde men bet gekerm der gekwetften in de kajuit, op
het dek bet gefchreeuw van den kapicein en de ftuurlieden
gedurende bet loslcappen der masten , under bet dek bet
angstgefchrei der pasfagiers, tot welken bet water reeds 3 d
4 voeten hoog was doorgedrongen, en fchrikkelijk was
het gedruisch der holle zee, die terenhoog over ons been
l oeg .
3) Bet honheren der arme pasfagiers (dewiji men wegens
den dorm geen proviaud uit bet ruim halen kon), waardoor
zeer
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zeer vele kletne kinderen flierven . n vier of vijf dagen kre .
gen wij niets to eten of to drinken .
4) Bij onze aankotnst in Bergen werden de pasfagiers op
een ander vaartuig, ook zonder masten, hetwelk aan De Zee.
ploeg vastgebonden was, overgezec . Een vreesfelijke florin
woedde den 14 anuarij uit her noordwesten, die het vaartuig van bet fregat losrukte, en zoo de ongelukkige pasfagiers naar zee dreef.
k was juist op De Arke Noachs (zoo
noemde men bet kleine vaartuig), om dit nieuwe verblijf der
Emigranten to bezoeken, toen wij wegdreven . Groote boo .
ten en floepen werden ons nagezonden, maar to ]ant om ons
et vaartuig (tier op eene Up, waartegen
alien to redden .
bet verbrijzelde. k zelf deed een' (prong op leven of dood
naar een klein vaartuig, reeds half vol water, hetwelk ons
naderde, omtreut tien voeten verre in zee, om mij to redden ; en deze ijsfelijke fprong gelukte mij . Van 20o pasfa .
giers, die juist nan boord waren, verdronken 75 ; acht dagen
daarna flierveu 2o van uitputting ; de overigen waren allen
krank .
Op de reis van Am ferdam tot Ber.
gen ftierven
.
150 pasfag.
Door de hooge zee van boord weg.
gefpoeld
6 -- en 2 matroz .
Vero1 gelukc met De Arke Noachs in
Bergen .
95 --251 pasfagiers .
ZELDZAME BEWAR NG VAN DEN STUURMAN
EN Z

N VOLE,

N EENE V SSC ERS P N

DEN 27 APR L

A

1818 .

. ROELEVELD
OP ZEE,

idus luidt bet verhaal van den fluurman, nit ziin' elgen
mond opgefchreven door M . s A A , Eerften Wachter op
's Lands Zeebaak to Scheveningen
,, Wij wierpen her anker met meer visfcherspinken op zee,
op de hoogte van Wijk op Zee, omtreut 8 uren van wal,
voor een opkomend onweder. Omtrent een kwartier uurs
voor anker gelegen hebbende, begon her, nit bet zuidwesten,
5 tninuten zeer flerk to waaijen .
ierop volgde een zware
regen, vermengd met hagel . Vbdr den regen gingen wij mar
F f 4
be .
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beneden in de plaatfe van nns verhl j', nadat wij de zeilen
geborgen hadden ; ook fchoven wii ooze!verblijfplaats, die
niet ruitu is, toe, zoo verre her noodig was ; maar, bevreesd
zijcde voor een driemastfchip loeftvaarts van ous fchoven
wij dezelve weer open, om to zieu, hoe bet tusfchen ons
en bet gemelde !'chip zoude afloopen ; to welken einde mijn
brooder naar bovetl ging . Op dit zelfde oogenblik, des
avonds ongeveer 7 tire, floeg de blikfem in den top van onzen mast, waarop een verguld tuigje flood ; nam een klein
gedeelte van boven van her tuigje weg, en deed bet vaan .
fpil van ijzer van boven een duim finelten ; flingerde voorts
om de ijzeren kranfeo van den mast ; nam de helft van een
blok weg, hangende aan een ijzeren back, en een fpaander
van den mast van boven, ter grootte van 2 voeten ; verr
finolt bet ondereinde van een ijzer plaatje aan een ijzeren
bout door den mast san den onderkant ; nam vandaar weg
een fluk hoot ter grootte van ii voeten, en vervolgde zijnen weg voorts langs den mast naar beneden, alwaar wij zaten, zijnde in ous oog eeu klomp vuur, ter grootte van een
2¢ ponder kogel ; waarop dezelve zich vaneenfpreidde in ons
naidden, met een flag, naar gisfing tweemaal zwaarder dan de
flag van de zwaarfte bom, ja zoo zwaar, dat fommige visfchers, die a of & miji cngte van oafs voor anker lagen, al .
on doodelijk ontlield waren . Men verbeelde zich dan onzen
toeflatd 1 Wij gevoelden alien eene ontzettende drukking op
her hoofd, de fcihouders en dijen, vergezeld van eene moeije :
a :?emhaling, daar ooze verblijfpiaats verguld was van
ecu zwavelachugen flank, welke nog twee dagen na her ge .
eden gevoelen wij nog eene
brcrce ron geroken worden .
drck ;if .g op de long . Al her voorverliaalde gebeurde is ecu
print des tijis . Wii dee en heizelve bier, met harrgroudigen
dank iegens de Voorzienigheid, getrouwelijk mede . Dien
God bewatrrt, is wei bewaard ."
( er Orgineel geteekend :)

SSciteveningen,

den 3o April 1818 •

R
A R

N R O E L E V E L D,
T A A L,

Matrons ."

Stuurman .

NB . Ware bier een Afleider geweest tot in zee, meer
dan waarfcha niijk was de blikfem deuzelven gevolgd .
Al.

B.
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(Vervolg van hi. 377 .)
et was in
De tijd van bet vertrek naar Silezie kwam .
December van een' winter . die in flrengheid in tang zijns geiijken niet gehad had . Wij hadden in eerie regte lijn eerie
reis van in de dertig mijlen of to leggen, en moesten boven .
then nog een' omweg over alisck nemen . „ nderdaad, zoo
ver heeft misfchien we! nooit een Candidaat moeten reizen,
om zijn' eerllen kamel to beaijgen!" dacht ik bii mijzelven,
en zou mij ook veel meet beklaagd hebben, had ik een voorgevoel van mijne lotgevallen hierbij en bet tragi-comisch gevolg mijner pogingen gehad .
Uit hoofde van verfcheiden omflandigheden, lief zich de
fchikking niet anders vinden, dan dat ik benevens een Pruisfisch huzaren-oficier, die een broeder was van mevrouw
v.
. . ., een jager en een bediende, niet eer dan omtrent
tien dagen vbdr den zondag, die tot mijne preek beflemd
eer v.
. . . en zijne familie nawas, in eene flede den
reisde, die reeds een paar dagen vroeger vertrokken was .
De weg ging over Rawa en Petrikau . Wie Pofn tot War .
fchau doorgereisd is, zal weten, dat de weg over Pofen
door Croat-Polen bijna niet ruwer en woester is dan bet
oord omlireeks Rawa. Deze laatfle pleats is eerie kleine,
morfige, donkere llad, gelijk men die in bet land der Sarmaten gewoonlijk aantreft ; want de kleine Poolfche fleden
gelijken elkander als bet eerie ei bet andere . Tot zoo ver
den eerflen dag to komen, kon ons oogmerk niet zijn, want
wij hadden, van bet landgoed of gerekend, veertien goede
mijlen of to leggen ; en, offchoon men met de vlugge paarden in Polen 's winters zeer gemakkelijk veertien mijlen op
een' dig aflegt, waren wij toch 'smorgens to laat van huis
gereden ; echter wilden wij gaarne den eerflen dag zoo ver
konten als mogelijk was . De koude was fnijdend ; ondanks
pels en vederbedden, waarvan wij voorzien waren, moest er
toch fomwijlen gepleisterd en door een glas watka (borrel)
bet verflaauwde vuur weder opgewakkerd warden . n Poolfche herbergen zijn bier, eten en ilaapplaats onverdragelijk
flecht ; naar den braudewijn vindt men overal fterk en goed .
F f 5
Dc
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De echt-Poolfche natuur van onzen voerman, een gemeene
boerenkerel, trok mijne geheele verwondering tot zich . Terwiji ik bet naauwelijks waagde, den neus nit mijne verfchanfing van pels en bedden to f}eken, en alles rondom mijn
gezigt van wafem tot ijs gevroren was, zat de vent voor op
zijn' bok, op de Pooljche wijze, geheel met ontbloote borst
en zonder koufen, met de naakce beenen in een paar oude,
met flroo gevulde, laarzen, die pas tot aan de kuiten kwamen, en kikte niet . Wanneer NAPOLEON in 1812 in Rusland eene armde van enkel zoodanige kerels gehad had, waarlijk, men had hem dan tien Moskows voor den neus kunnen
wegbranden, en hij niet, als een tweede P ARA0, in de
Bere/iaa zijne Roode Zee gevonden .
De avond begot) to vallen, toen wij eene geheel eenzaam
liggende herberg voor ons zagen . Om hier ten minfie de
verkieumde levensgeesten weder een weinig to verwarmen,
de paarden wat haver to geven, en, zoo er een dragelijk
nachtkwartier was, zelfs wel hier to blijven, waren de beweegredeuen om bier aan to leggen . Doch de intrede in dezen
etugias- lal, om welken to reinigen meet dan een n E R c uLES noodig geweest ware,verbood ons geheel bet hierblijven .
Op de vragen : is bier geen haver, koffij, vleeschfoep, e nz .
t o krijgen, klonk ons telkens bet fcherpe, noodlottige Poolfche nid uit den tandeloozen mond der waardin tegen, aan
wier zamengekrompen ligchaam niets minder dan de golvende
omtrekken der fchoonheid zigtbaar waren . et hieip niets ; onze arme, afgetnatte paarden moesten Wat flecht hooi voor lief
nemen. Men kan van den gemeenen Pool, als vreemdeling, je.
gens welken hij een' even zoo grooten haat als wantrouwen
voedt, doorgaans niets dan door flagen bekomen . Wij beproefden bet wel eerst, gaven ons voor meer dan wij waren, namelijk een militair kommando, uit, en geloofden den
waard daardoor zijne haver, die hij zeer zeker had, of to dwingen, maar vruchteloos ; daarna werden een paar krachtige
ier
zweepflagen aangewend, doch alles bleef vergeefs .
blijven konden wij niet ; de vraag was dus : oe ver is bet
naaste dorp, waar men vernachten kan? - Nog twee goede
Duitfche mijlen . - oe gnat de weg van bier? -- Door een
bosch, dat een half uur van bier begint, en bijna tot aan
bet naaste dorp voortduurt .
Dit was fleclxe tijding. Met gansch afgereden paarden,
bij
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bij reeds aannaderenden nncht en vreesfelijk ftrenge koude,
door een eenzaam bosch van bijna viii wren to rijden, leverde
een verheugend uitzigt op Blijven konden wij niet, en er
was geen derde uitweg : in dit gevat is bet belluit ligc . De
donkere fchaduwen des wouds namen ons op ; maar, zoo
poetisch als dit dikwijls in fommige befchrijvingen klinkt,
zoo prozal:sch was dit thans voor ons . Nu kwam de nood
aan. De matte paarden liepen zeer langzaam, ja waren bijia
nietp meer voort to krijgen . Zoo mogten wij omtrent eene
goede mijl als de flakken door her bosch voortgekropen zijn,
toen op eenmaal de fl~de halt hield, en alle beweging ftaakte. Zoo veel wij door de dikke duisternis konden waarnemen, waren de paarden weg . Men fteeg uit, en onderzocht ;
als verdwenen van den disfel waren onze harddravers! Wij
waren, namelijk, van den weg af- en to ver regts aan cen
moeras geraakc, waarin de beide paarden thans zoo diep gezonken waren, dat alleen nog de koppen er uitftaken . De
arme, krachtelooze dieren verroerden of bewogen zich niet,
en fchenen regt blijde to zijn, dat zij ten minfte hunne vermoeide leden flit konden laten rusten : aan uithalen was niet
to denken ; zweepflagen en goede woorden werden vergeefs
beproefd .
nderdaad, wij bevonden ons thans in eene zeer pijnelijke
verlegenheid . Maar bij niemand was de indruk, then dit toevat op ons maakte, zoo hevig, als bij den jager.
ij was
een van die zwakke menfchen, die clerk willen fchijnen, rnaar
bij gevaren oogenblikkelijk alle geestkrachc verliezen . ij had
ons tot hiertoe in zijn gedrag eene zekere flimheid, en in
zijne gefprekken eene zekere helderheid van verftaid getoond,
zoodat hij bij ons voor een geestig mensch doorging. Maar
of dit bij menig mensch werkelijk her geval is, blijkc dikwijls din eerst, als her noodlot hem eens op de proef zet .
Zoo lug alies zijn' ouden gang gaat, en alies geregeld aF
loopt, gelden zij voor uitftekende vernuften ; maar komen er
ongevallen, dan verdwijns de geleende glans . Onze jager
was bij de tegenwoordige ontmoeting zoo ontfteld, dat her
vies veel fcheelde , of hij ware in tranen uitgebarllen .
Wij beiden, de oflicier en ik, namen kort her volgend befluit :
er gezelfchap moest zich verdeelen ; de eene helft
moest terugkeeren, in de laatfte berberg gaan, en menfcheijke huip Wen ; de andere helft moest bij de flede blijven,
waar-
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waarop verfcheiden dingen van waarde gepakt wares . Van
wege de wolven, was bet volflrekt niet to wagen, dat flechcs
ten enkele terugging . Bij de vreesfelijke koude waren deze
dieren ons in getale en beftendig van verre gevolgd, en fchenen zich flechts door den aanblik van ons talrijk gezelfchap
in refpect to laten houden . Somwijlen werd ook een geweer
afgefchoten, waarop zij alcoos fuel zijwaarts verdwenen . De
buzaren-ofcier en jager namen de terugreis aan ; mij, benewens den bediende en den voerman, trof bet lot, bij de flede
to blijven . n minder dan vier uren konden onze afgezanten
niet weder terug zijn ; derhalve moest een der koudfte en
ruwfte winternachten in dit affchuwelijk bosch vol wolven
doorgebragt worden .
Spoedig werd ecn groot, helder vuur digs bij onze flede
aangelegd, om ons daardoor tegen beide vijanden, de koude
en de wolven, to befchermen . mmer waren en bleven intusfchen de rigtingen mijner ziel op bet doel mijner reize
gevestigd . Zoodra derhalve bet vuur brandde, begon ik ook
in bet op- en nedergaan mijne preek to reciteren . De bediende, een gewezen foldaac, en de Pool/che knecht, zaten
bij bet vuur en rookten . De wolven lieten bij wijlen van
verre een affchuwelijk gehuil hooren, en maakteu regt walgelijke disfonancen bij bet declameren van mijne preek . Men
kan zich geen akeliger en ijzing verwekkender geluid voorflellen, dan bet gehuil dezer dieren bij zeer flrenge koude .
uist fprak ik eene, volgens mijne meening, zeer voortreffelijke plaats mijner preek met groote emphafe uit , toed deze akelige muzikanten eensklaps zulk een vreesfelijk gefchrei aanhieven, dac ik op eens geheel van mijn fluk geraakte . Een
ontzaggeiijk groote wolf was zeer digt bij de paarden geflopen, en wilde juist toehappen . Op bet gefchreeuw der beide
lieden volgde dadelijlt een fnaphaanfchot, en daardoor werd
ik wel nit her vuur mijner geestelijke welfprekendheid gebragt, maar ook de ongenoodigde Bast fpoedig verwijderd ;
en toen hij wegliep, zagen wij nog dric anderen nit de Nutken ter zijde opf'pringen en heenvlugten . „ Voor den duivel,
„ mijnheer! laac uwe preek thans daar," zeide de bediende,
„ en blijf bij bet gezelfchap ; anders zijn wij verloren . Die
„ vend . . . . fchrokken komen ons to digt op den hals ."
fiij had gelijk . Nog een psar inalen vertoonden zich vier
of zes wolven van verre . Wij verloren nogtans onze tegenwoor
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woordigheid niet, maar verwelkomden hen telkens met een
levendig geweervuur, en hielden hen zoo van ons lijf .
Drie uren hadden wij in beftendige waakzaamheid doorge .
bragt ; de tijd viel ons ontzettend long, en wij verlangden
inzonderheid to flapen ; doch daartoe durfden wij niemand van
ons laten komen, want dan wares wij des doods ; de vorst
of verfcheurende dieren zouden ons onvermijdelijk gedood
hebben ; en terwiil wij elk ons best deden om elkander bet
flapen to beletten, bleven wij zelf wakker . Eindelijk kwam
de verlangde hulp . Reeds van verre riepen onze wederkee .
rende reisgezellen ons toe, en hunne tem was voor ons bet
geroep eens engels . Zij bragten ons voor onze verdere reie
twee piloten mede, namelijk twee mannen, en ook eene met
vier paarden befpannen lede . Twee paarden werden vooreerst aan de koppen van onze gezonken paarden gefpannen,
en dozen zoo uit hot moeras gefleept . De arme dieren konden
naauwelijks ftaan, maar kwamen toch, nadat wij bun wat haver gegeven hadden, then de officier door krachtige fabel(tre .
ken den gierigen weard nog had afgeperst, gelnkkig weder op
den gang . De pakkaadje word nu op de twee fleden verdeeld, en de reis voortgezet . Nog bijkans twee uren reden
wij door enkel bosch , en zagen eindelijk met blijdfchap hot
einde van hetzelve . De beide medegebragte mannen zeiden
ous, dot van bet einde des wouds tot aan bet naaste dorp
flechts nog een groot hall' uur was, maar de weg over eene
breede vlakte liep, wsar denkelijk weinig (poor zijn zou,
want de wind was geweldig opgeftoken .
Stikdonker was nog aanhoudend de nacht . Ons verlangen
naar rust en flaap voor onze afgematte ligchamen word gedurig flerker ; doch zoo gemakkelijk zouden wij die nog niet
bekomen . Toen wij zoo over de breede fiteeuwvlakte zonder
fpoor, op good geluk, gelijk een fchip zonder kompas,
heenreden, befpeurden wij op eenigen afftand een donker
punt : toen wij nader kwamen, fprongen twee wolven van
bet donkey voorwerp op, en wet zagen wij ? Er ftond eene
flede, en voor dezelve lag een dood paard, waaraan de wolven reeds fterk gekloven hadden . De menfchen waren vermoedelijk ook verdwaald geraakt, bet paard was van ver .
moeidheid omgevallen, de reizigers hadden alles in den fteek
gelaten en flcchts zichzelven zoeken to redden . Wij zagen
Bier bet Aoodlot voor oogen, dat ook ons had kunnen treffen,
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fen, en ons verlangen naar rust nam toe . Maar bet fchees
alsof wij in bet gelukkige Fldorado, in onze verlangde herberg, niet komen zouden . Aan den horizon, vlak voor ons,
fleeg eensklaps, denk eens! eene vlain hoog op, die in bet
eerst klein en fmal, maar in weinig oogenblikken als eene
-vuurzee zich in de breedte uitfpreidde, en den nachtrondom
ons been verlichtte . Men verbeelde zich onze fpijt!
et
oel, bet aoo vurig gewenschte en no bijna bereikte doel
van ons verlangen, bet dorp en de herberg, waar wij van
onze infpanningen dachten uit to rusten, ftond in lichtelaaije
vlam, en br9ndde af . Waarlijk, er hehoorde cooed toe, em,
bij ooze afgematheid, deze fpijt van bedrogen hoop to verduren . Wij moesten om bet branderde dorp been rijden,
on zagen, dat geen enkel huis onverteerd bleef . Er hielp
iiiets ; wij moesten de twee uren tot Rau'a nog afleggen,
want er was seen andere pleisterplaats meer .
( et vervolg hierna .)

ET MAGNET

SMUS DER L

EFDE .

Natuur, die fleeds leeft en herleeft door de min,
eeft in haren boezem een tooverkracht in,
Die, door een geieim en magnetisch verhand,
De fchepping, bet menschdom, de min houdt in

and.

Daar was eens een meisje, hevallig van leest,
En fijn en gevoelig en aardig an geest ;
En wie haar genaaltte van 't manl»k geflacht,
Die tier er zijn vrijheid en rust in haar magt .
Op +sdns werd Annette zoo wit als een geest ;
haar blos en haar biijheid, die waren geweest ;
En wie haar genaakte van 't vrouwlijk geflacht,
Die fpelde haar tering en d'eeuwigen nacht .
Daar was ook een jongling, zoo moedig en fier,
Met oogen vol levee en houding vol zwier ;
Geen maagd, in wat land, dat hij reizend bezocht,
Die hem Diet tot minnaar, en wit niet all mQgt .
Maar,
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Maar, juist als Annette hear vrijers verjoeg,
Zoo was 't, dat Lubijn zich bij meisjes gedroeg :
Zij minde de vrijheid ; hij fchuwde de trouw . . . .
Maar, 't uur had geflagen van beider berouw!
Lubijn zag Annette, en Annette Lubijn ;
En beiden ontwaarden een zeldzame pijn
Doch hem fcheen her deernis, die 't harte hem boot' ;
En hear trof den traan in zijn mannelijk oog .
Er woelt een magnetifche kracht in zijn borst ;
En (hemel! hoe of hij her wagen toch dorst?)
ij nadert, en flaarc hear in de oogen . . . . en, kort,
Lubijn flelt zichzelf met Annette in rapport .
Nu voelt zich bet meisje zoo wonder to mod,
En fluiten allengs zich hare oogleden toe .
Lubijn (of hij 't magnetiferen verflond !)
Drukt heimlijk een kusje op den zwijgenden mond .
Een lieflijke warmte door(lroomde hear hart ;
Een naamloos gevoel hield hear zinnen verward ;
Een rozegloed flak door de lelien nit,
Gelijk voor den dauw zich her knopjen ontfluit .
Ze ontwaahte verkwikt, zag verbaasd om zich been,
En eensklaps borst ze nit in een ang(lig geween .
Maar vruchtloos, o meisjes! we6rflaat gij de min ;
Zij fluipc u her hart door een' vingertop in .
Annette, voor eenmaal nu vast aan de cuur,
ad, wear zij zich wendde, noch ruste noch duur ;
Op dens was hear fierheid ten onder gebragt . . . .
Dat komt, lieve meisjes, van de aantrekkingskracht!
Lubijn was door d'uitflag geflreeld en bekoord,
En magnetifeerde gefladig al voort .
Meet, meer dat Lubijn dus den minnegod fart,
Te dieper nog wringt bij den pijl zich in 'c hart .
An
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Annette look op, en Lubijn werd zoo bleep ;
aar levenskracht rees en de zijne bezweek ;
En waar hr rich wendde, ja wat hij verzon,
aar lijden werd minder, en 't zijne begon .
Cupido, die 't Teed, dat hij brouwt, ook verzacht,
En 't eerst den magneet in praktijk heeft gebragt,
Ontlloot bun in 't einde den tempel der min,
En leidde den hemel der liefde hen in .
Want eenmaal Annette in magnetifche rust,
Alleen van zichzelve en niets anders bewust,
Gaf, van een profetisch aanfchouwen geleid,
Door zenuw- of zonnevlecht fielder befcheid .
Lubijn vroeg hair bevend , wat middel bier baat ;
En fluisterend zegt zij : ,, Verandring van flaat." „ Een klooster misfchien?"- En zij fehudde bet hoofd :
~, Geen fluijer hergeeft me de rust, mij ontroofd ."
,, Wat fiilt din, lief meisje, wat heelt or uw pijn?"
En lispelend zegt zij, en blozend : a Lubijn !" . . .
Een bra.ndende kus (loot hear eensklaps den mood,
En tninnegoOn hlapwiekten fladdrend in 't rond .
Nu werden zij beiden, bet tneisje en de kwant,
o Wonderl op eentnaal geheel clairvoyant ;
?;vicar of zij toes zagen met lippen of maig . . . .
Dat hij, die 't wil weten, 't den ntinnenden vraag'!
19 1 7P A
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onker, in wiens brein meer wind,
Dan geld zich in zinn' zak bevindt,
Pochte eens, dat i in 't jaar meer dan een ton verteerde .
Toen een Scheepstimmerntin vernam, war hij heweerde :
„'t s veel to min," this fprak de kwant, ,, voorzulk een' eer ;
„Dear ik in 't jaar gewis een ton of zes verteeri
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Ben Cefprek tsfchen twee Predikanten .
AAWvorss ev uyd rs1.
„ 1-let navolgende fluk werd ons door eene niet ongeaehte
„ hand toegezonden. Als voorftanders van vrede en liefds
• in de Christenkerk, wilden wij dezen Dorpleeraar de ge• legenheid niet weigeren, oin voorc to brengen, wat hij
• vcor zich en zijn gevoelen ineent to kunnen zeggen . Wij
• hebben, echter, de tegenfpraak een weinig verflerkt, het
„ bijgevoegde, om niemand onregt to doen, tusfchen [
• plaatfende . Misfchien lokt het anderen uit, om het geop• perde meer opzettelijk to be(lrijden . En zoo zal, indieu
• eenig vergift in de nicuwe leer fteke, dit ook zijn tegen• gift wel van zelve inedebrengen."

oe beklaag ik u, nijn broeder ! dat gij op
A.
gevaarlijke bijwegen afgedwaald zijt, daar gij ons Christelijk geloof aan eene onmiddellijke, Goddelijke open •
baring ontbeerlijk verklaart, en de hoogere pulp verfmaadt, die God ons tot onze zaligheid wil fchenken .
Dat is een heilloos ongeloof ; en ik vind mij, volgens
mijne ernflige en bij herhaling beproefde overtuiging,
verpligt, mij luid en herk tegen dat ongeloof to verklaren .
oe! is hij een ongeloovige,
13 . Ongeloof, zegt gij?
die met mij overtuigd is : God heeft op eene eenparige
wijze, zo we] in vroeg re als in later tijden, Godst
dienst en zedelijkheid onder de menfchen bevorderd?
ij een ongeloovige, die bijzonder bet Christendom
houdt voor eene door de Voorzienigheid wi sfelijk voor .
bereide , bevorderde en magtig bewaarde verordening
?.1PNf ELW .
~s ~,
ter
vl . NO .
O.
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ter bereiking van dat oogmerk ; hoewel hij daarblj van
preening zij : bet heeft der Goddelijke wijsheid niet aan
natuurlijke middelen ontbroken, om hare oogmerken
to bereiken door menfchen, die zij met hoogere geestvermogens uitrustte, en bekwaam maakte, om door bunne duidelijker inzigten op hunne tijdgenooten en op de
nakomelingfchap to welken ? unt gij in waarheid beweren, dat zoodanig een eene hoogere Goddelijke hulp
veracht, omdat hij dezelve niet voor eene onmiddellijke, maar voor eene middellijke houdt?
A . a zeker ! Dan houdt hij immers bet Christendom
voor eene feilbare menfchenleer, niet voor hetgeen bet
is, voor eene hoogere otifeilbrire openbaring ; daardoor
verzwakt hij deszelfs Goddelijke kracht, welke bet din
alleen kan uitoefenen, wanneer bet als cene openbaring, in den bepaaldften zin, geloovig wordt aangeno .
men , en hij verlaagt den Bijbel tot een gewoon menfchel .ijk boek, dat geenerlei hooger aanzien beeft .
B . s nogtaus bet Christendom van die natuur, dat
bet zich , bij het onbevoordeelde ver(tand en bet onbedorven menfcheuhart, als Goddelijke waarbeid gelden
doer ; moet amen toe(taan, dat , over bet geheel genomen, federt achttien eeuwen, nog niets beters over
God, over menfchenpligt en menfcheubeftemming,
beefs kunnen worden geleerd, dan hetgeen ezus eenrnaal leerde : dan is bet immers, naar deszelfs innerlijk
wezen, geene feilbare menfchen leer, maar Goddelijke
waarheid, en men behoeft geen wondergeloof, om zicb
van deszelfs Goddelijkheid to overt uigen . - erinner u,
dat ezus zelf, oh . V : 17, bet voor mogelijk verkiaart,
dat iemand, bditen alle wondergeloof, door bet opvolgen z1jner voorfchriften, aan zijn eigen hart zal gevoelen, dat zijne leer uit God is . Zeker kan toch ezus
bier zijne leer alleen in eenen ruimeren zin Goddelijk
verklaren , in welken iedere waarheid, welke den
mensch wegens God, zijnen pligt en zijne be(temming
onderrigt, Goddelijk verdient genoemd to worden . De
God-
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Goddeliikheid, echter, eener Godsdienstleer in den
naauweren zin, volgens welken zij, als eene onmiddellijk van God geopenbaarde, zal worden aangeno .
men, is uit aren aard, uit hare innerliike waarheid en
redematigheid Diet erkenbaar . Men kan zich we], voor
de geloofwaardighe .d des onzigtbaren wonders eener onmiddellijke openbaring, op zigtbare wonderen beroepen ; maar is dit ook een afdoend, een voor alle tijden
geldend bewijs ?
A . [Toegegeven zijnde, dat de Christeliike leer de
aannemeliikfte, de redelijkfte naar bet a]gemeene oordeel, en alzoo hare gegrondheid allerwaarfchiinlijkst
is -- dit alles geeft toch Dog geese zekerheid, geen
gezag. Misfchien ontdekken wij in bet vervolg, hieromtrent verkeerd geoordeeld to hebben . Misfchien is
bet grootelijks vooroordeel der opvoeding, dat wij zoo
gunflig over deze leer denken, en heeft de Muzelman,
of zelf's de Tibetaati, weinig minder regt, om bet zijne best to keuren . Dit althans weten wij, dat de oude, wiisgeerige en befchaafde, volken, die de openbaring misten, van derzclver belangrijkfte waarheden op
verre na Diet zoo vast overtuigd waren . En, zoo gij a
fonitijds beroepen mogt op de vorderingen vats dentijd,
dan wijs ik a op de gefcbiedenis van het Deismus, alwaar gij , in Engeland zoo wel als Frankrijk, zult
zien, dat then begint met de openbaring, en, bij trap .
pen voortgaande, eindigt met God en zedelijkheid en
alles to ontkennen .
k acht voor bet minst, dat bet
zeer vermetel voor ons is, to willen vastlte .llen, dat
God Diet noodig had, ons door openbaring to hulp to
komen, vooral, daar de gefcbiedenis ons zegt, dat
ijzelf anders heeft geoordeeld .] mmers, kunt gij twijfelen, dat ezus zulke waarlijk Goddelijke wonderen
ij om zijncr
verrigt heeft ? unt gii ontkennen, dat
wonderwerken wille bij velcn zijncr tijdgenooten gcloof
vond, en voor eenen Goddelijken Gezant erkend werd 2
Oordeelde men Diet over
ein, oh .
: 2 . ff weG g
!%

ten,
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ten, dat gij een leeraar zijt, die van God is : want
niemand kan die teekenen doen, die gij doct, teh zij
dat God met hem is ? Beriep ezus zich niet nadrukkelijk op zijne wonderwerken, als ohannes de Dooper
em liet vragen, of ij de Mesfias ware, die komen
ij niet bij de opzoude? Matth . X : 2-6 . Zeide
wekking van Lazarus : zij gefchiedde ter verheerlijking
van God? oh . X : 4B . Gaarne wil ik toefaan, dat ezus zich voor zijne
tijdgenooten, die zijne wondergenezingen zagen, ook
fomtijds op dezelve beroepen hebbe, om bij hen zich
als den Mesfias to doen erkennen, en daardoor zijne
leer ingang to verfchaffen : maar gij kunt voorzeker uit
zijne redenen en uit den geheelen geest zijner leer niet
bewijzen, dat er zijn uitzigt op gerigt was, om ook
voor hen, die zijne wonderen niet zagen, zijne leer
door dezelve voor alle tijden als eerie onmiddellijke openbaring to bevestigen . Ware dit ezus uitzigt geweest,
ij dan de zucht naar wonderen in zijnen
hoe konde
tijd zoo f'cherpp berispen ?
oe lion ezus bet voor
mogelijk houden, dat men ook van de Goddelijkheid
zijner leer zonder wondergeloof overtuigd en verzekerd lion zijn, en dat integendeel zelfs bedriegers groo .
to teekenen en wonderen zouden verrigten, en deardoor velen misleiden en vervoeren ? 'Naar mijn inzien
heeft ezus zijne leer in den ruimeren zin voor God,/e,lij k verklaard, in welken al het ware en goede van God
komnt ; en de geheele geest dier leer flrekt dcaidelijk daar
heen, om zich door hare inner'lijke kracht to doen
gelden ; ten einde het daartoe to brengen, dat alle wondergeloof, indien al niet bij de eerfle uilbreiding, toch
in latere tijden, onder hare vereerders, onnoodig worde, en in een geloof aan innerlijke waarheid en redenaatigheid overga . Voorbijzien mogen wij bet zeker
nict , dat het geloof aan wondcren en onmiddellijke
openbaring zeer krachtig is geweest ; dat wij aan hetzelve do eertle grondvcstiny en uitbreiding van bet
Chris-
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Christendom en de l verlichting der wereld to danken
hebben ; dat wij, zonder bet geloof aan wonderen,
bijzonder aan bet grootfle wonder, de opflanding van
ezus, geen Christendom zouden hebben .
n dit opzigt verdient zeker het wondergeloof met achting behandeld to worden : want de Voorzienigheid heeft dit
geloof aan wonderen , veroorzaakt door de gebrekkige
natuurkennis dier tijden , zeer weldadig ter bevordering
der uitbreiding van eene betere Godsdienstleer aangewend .
erinner u ltierbij , dat :de geheele oudheid bet
ons zoo bekende onderfcheid,, tusfchen,midlellijke en
onniiddellijkc werking en van God, niet zoo duidelijk
als wij verfiond ; dat men veelecr al bet voortreffelijke,
dat uitmuntte, bijzonder de met kracht en waardigheid
voorgedragene Godsd,ienstleeringen, en de daden, die
niet dezelve in verband flonden , in den verhevenen
zin ; van dat weord_, spoor werkingen Gods hicld . Wolke ov_rtuiging y7an de waarheid en Goddelijkheid
des Christenclouts is no-pans , naar den geest van ezus, en bijzonder naar de behoeften van onzen tijd,
de beste en zekerfle : die, welke door de innerlijke
kracht der waarheid dezer leer verwelit wordt , en die
tot hare bevestiging Been wondergeloof behoeft, - of
die, welke zich zonder dit geloof niet flaande houden
kan?
unt gij beweren, dat de prediker, die bet geloof
aan wonderen en aan cene onmiddelliike openbaring
voor ontbeerlijk houtit, dewiil wij andere en vastere
gronden voor de waarheid en Goddeliikheid des Christendoms hebben, zijne gemeente tot ,bet ongeloof verleidt, en daarmede cen verrader wordt der heilige Evangeliewaarheid ?
A . [Wat gij daar zeide van ezus ijveren tegen bet wondergeloof, bewiist net veel . Men kan ook bet beste
overdriiven en misbru~iken .
et onvruchtbaar aanflarcn
van wondergebeurtenisfen, het volgen van ezus om
de brooden en visfchen, of zelf's
em aan to hang ti
enkel en allcen om zijne magt, zonder iets to gei'o cn
vast
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van zijne wijsheid, of to luisteren naar zijn woord, en
bet minfle van zijnen geest , of de gefchiktheid voor
zijn rijk, to bezitten , kon zelter Diet veel to beduiden
hebben . En hij , die, zonder nog eenig wonder gezien to hebben, reeds groot behagen in ezus leer vond,
was verre boven zulke volgers to ilellen . - Wijders
met a aan to nemen, dat er wondergeloof noodig geweest is, om het Christendom to doen wortel fchieten
en op gang maken ; maar liever to vooronderitellen, dat
God en zijne dienaren zich daartoe bediend hebben van
de onkunde der menigte, om dezelve wat wijs to maken : dit fchijnt mij toe to zijn, de waacheid op de
leugen bouwen . En in bet bijzonder Christus erliest
al zijne achtbaarheid , eenvoudige , ongekunftelde , waarachtigheid en Goddelijkheid in niijn oog, en althans
alle gefchiktheid om ten volmaakten voorbeeld to kannenverltrekken, wanneer flimme bedriegerij, maar die,
naar de wijze der ezuiten, otn bet oogmerk moet verfchoond worden, de grond zijner fchijnbare grootlieid
is . - Welke overtuiging, eindelijk, de zekerfle eij,
die, welke, bij de voortreffelijkheid der leer, Dog bet
wondergezag beefs, of de andere, is, dunkt mij, Diet
twijfelachtig .]
De leeraar van bet Christendom moet altijd beide
zamen vereenigen , wanneer hij aan zijnen pligt getrouw wil zijn . Voor den grooten hoop der Diet
denkende menfchen inzonderheid moet de Godsdienst
een uitweradig gezag hebben , indien hij werken zal .
Dus moot, ook in onze tijden, bet Christendom aan
bet yolk, als eene door wonderen bevestigde, onmiddellijke openbaring van God, voorgefleld worden ; en
de leeraar, die dit niet doet, fchendt zijnen heiligften
pligt .
ij moot voor bet yolk . bet kleinood eener in
den Bijbel begrepene Goddelij,ke openbaring trachten to
behouden ; hij moet voor deze goede zaak onophrudeliik, moedig en getroost, flrijden, tot dat bet hem
gelukke , den ongeloovigen to overwinnen , en hij ahem
nood-
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noodzake, zijne wapenen aan de voeten des geloofs
eerbiedig neder to leggen .
B . Ach, mijn lieve broe :ler! k eerbiedig uwen ijver
voor hetgeen gij voor waarheid houdt ; maar ik veees,
gij ftrijdt vruchteloos tegen den geest des tijds, die
thans geen genoegen meer neetnt in bet wondergeloof
RE ARD , s T o R z, AUder vroegere wereld . N
en anderen hebben wel dit geioof, in onze
G U S T
dagen, weder trachten to bevestigen, maar, zoo veel
mij bekend is, met weinig gevoig . Voor onze tijden
is bet zeker zeer hedenkelijk, bet geloof aan eene
door wonderen bevestigde openbaring, door ezus,
voor zoo onontbeerlijk to houden, dat men huiten
dat zoude ophouden cen Christen to zijn, en een ongeloovige worden .
ezus zelf erkende reeds bet won .
dergeloof van zijnen tijd voor een' zwakken , onze.
keren (tut van zinc Godsdienstleer ; en d at. i s bet nog
veel sneer in onze dagen . Men doet der goede zake
this veel meer na- dan voordeel, wanneer men, nit
eelten zoogenaamden ijver voor de cer van bet Christendom, en om een vast geloof aan deszel(s Goddelijkheid to grondvesten, tot bet zoo dikwiils aangetast en
beftreden bewijs van eene door wonderen bevestigde
openbaring zijne toevlugt neemt . Men geeft daardoor
welligt gelegenheid, dat bet Christendom met verach .
ting en fpot behandeld wordt, dewijl men daardoor op
bet denkbeeld geraakt : er zijn voor ezus leer geene
betere gronden, dan bet onzeker geloof aan wonderen .
Waarom zou een gemoedelijk denkend leeraar bet zijner gemeente niet magen zeggen, dat er meer gerustftellende gronden voor de Goddelijkheid des Christendoms gevonden worden , dan wonderen ? Door de innerlijke krachtderwaarheid, die bet Christendom leert,
door de werkingen, welke hetzelve federt vele eeuwen heeft voortgebragt, ter verlichting en verbetering
der wereld, heeft de Voorzienigheid hetzelve als haar
werk voorgeiteld en boven andere pofitive Godsdien(ten
geG g 4
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gekenmerkt . Daardoor verkriigt het ook eene uitwendige geloofwaardigheid en gezag, dat veel zekerder is,
dan dat van alle wonderen . Reeds een oodsch geleerde, G A M A L ii L , oordeelde, and . V : ;8 , ;9 , aldus
s deze raad of dit werk uit menfchen, zoo zal het
verbroken worden ; maar is het uit God, zoo kunt gij
bet niet breken . En , bef chouwen wij tut dit oogpunt

onzen Bijbel, zal hij ons dan niet veel heiliger en eerwaardiger zijn dan alle andere menfchelijke boeken of
de oran van M A 1-10 M E T , van welken men weet ,
dat bet ware en goede in denzelven nit onzen Bijbel is
ontleend ? Als de Bijbel op vele plaatfen met eene uitnemende eenvoudigheid, duideliikheid en kracht tot ons
verfland en tot ons harte fpreekt ; als de in den Bijbel
vervatte leer werkingen heeft voortgebragt, die geen
ander fchrift heeft uitgewerkt ; als door haar de zuivere
Godsdienst van ezus behouden of herlleld werd, en
thans nog met zekerheid uit deze bron van kennis en
deugd kan gefchept worden ; als door haar een godsdien .
fig genootfchap, een rijk van God op aarde beftuurd
en behouden wordt : kan en moet dan de Bijibel op daze
gronden niet hooger gefchat worden , dan alte andere
rnenfcheliike boeken? Geloofmij,eene krachtige fpreuk
uit den Biibel is voor mtj even zoo verilerkende en
verkwikkende, als voor u : want offchoon ik denzel .
yen niet z66 befchouwe, als gij , t . w. als eene on •
rraiddellijke openbaring, zoo is mij toch de in denzel .
ven vervatte Cbristelijke Godsdienstleer, als eene middellijke openbaring, dat is, als eene door de Voorzie .
nigheid zelve wijsfelijk voorbereide_, bevorderde en be.
waarde verordening tot verlichting en verbetering der
menfehen, niet minder heilig en eerwaardig, dan u .
Ook vocir mij geldt de Bijbel, in deszelfs klare en
't ;achtvolle uitfpraken, veel sneer, dan de in mystieke
c opkerheid gehuldc Natuurfilozofie van onzen tijd ; ik
vea`Lc''e in denzelve i, zoo wel als gii, eene hoogere
h,sah tvcllte ons God to : onze zaliglleid aanbiedt,
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A. [Alwat gij goeds zegt van bet Christendom en deszelfs weldadige werkingen, bevestigt mij in mijn gevoel, dat doze leer eigenlijk en regtilreeks van God afkomitig is , en dat de wonderen , zonder welke zij ze•
ker zoo gelukkig nict gevestigd en verfpreid was, ook
wel degelijk zijn eigen echte werk zijn . Doch, wat
gij beweert van den geest des tijds , zoo leert mij die
ten aanzien van Duitschland al wederom , werwaarts de
verwerping van bet Goddelijk gezag voert ; to weten,
tot volflagen ongeloof, tot allerlei onzekere, duistere,
ja monflerachtige wijsgeerige flelfels , tot ongodsdienitigheid, eindelijk, en zedeloosheid . En bet komt mij,
met u, geenszins zoo vFuchteloos voor, dat de ge .
noemde en andere voortreffelijke Theologanten aldaar
zich met kracht tegen dies verderfelijken itroom verzet
hebben . Gematigder denkbeelden winnen er, veeleer,
dagelijks meer veld ; zoo ze maar niet, gelijk bet gaat,
bier en daar weer tot een ander uiterlte overflaan .]
Gij beroept u op de weldadige werkingen van bet Christendom ; maar waardoor heeft bet dezelve dan voortgebragt ? Waardoor werd bijzonder de ervorming daargelteld? Moet gij niet erkennen, dat die door bet geloof aan eene onmiddcllijke openbaring, door de op dit
geloof zich grondende overtuiging van bet onbedriege .
lijk gezag des Bijbels gefchiedde ? Moeten wij dus dic
geloof niet vasthouden , wanneer wij bet aanzien van
bet Christendom en deszelfs weldadige kracht willen
behouden en verzekeren?
B.

et is zoo, her geloof aan cene onmiddellijke
openbaring is voor den genen, die er zicll zeker van
overtuigen kan, allezins bijzonder krachtig, en voor
de behoeften en denkwijze van menig eenen kan bet
ook nog wel in onzen tijd onontbeerlijk ziin ; gelijk dit
b . v . bij den za'igen R E N A R D bet geval was , en
bij meerderen , die deuken zoo als hi; , bet geval thans
nog wel zijn Lan . 1k wil niemand dit geloof ontroovell, of om hetzelve beipotten of verac .llten : maar
G g 5
bet
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bet is nogtans niet de eenigTte wijze van voorftelling,
onder welke bet Christendom werken kan ; en ik heb
er u reeds opmerkzaam op gemaakt, hoe wij, onafhankelijk van bet op wonderen zich grondende geloof aan
enmiddellijke openbaring, deszelfs uitwendig gezag verzekeren kunnen . Zijn er niet, in den loop des tijds,
in de wijze van voorftelling van enkele leeringen des
Christendoms , even wezenlijke veranderingen voorgevallen, als met bet geloof aan openbaringen, zonder
dat dezelve hebben opgehouden weldadig to werken ?
1lag men dus ook niet verwachten, dat die heilige en
eeuwige waarheden van bet Evangelic niet minder
krachtig zijn zullen, dan to voren? Wij behoeven bet
geloof aan eene openbaring, waarvan zich God wijsfelijk bediend heeft , om der Godsdienstleeringen meerdere kracht en nadruk bij to zetten, ook niet geheel
op to geven : want bii dit geloof liggen de volgende
aangelegene waarheden ten grondflage, aan welke niemand, die een zedelijk wereldbeituur erl :ent, twijfelen kan
i. God zorgt voor menfchetrverlichting en zedelijk •
ij beraamt
held, bijzonder door den Godsdienst .
werkzame verordeningen ter bevordering derzelve, en
tot vermindering van onwetendheid, bugeloof en zonden .
2 . Merifchen, welke God met uitnemende geestvermogens begaaft , en welker vorming ij bevordert ,
gebruikt ij hiertoe, als werktuigen . Door de tijdsomiuandigheden , onder welke ij zoodanige menfchen
ij hen
do- t voortkomen, door de lotgevallen , welke
hat ontmoeten,-maakt ij lien vatbaar en gefchikt,
om, niet alleen op de verlichting hunner tijdgenooten,
maar ook op de verst verwijderde nakomelingfchap to
werken .
; . et is Gods wille, dat de menfchen, aan welke
derzelver heilzame ouderrigtingen over Godsdienst en
deugd to beurte vallen, lien gelooven en volgen zulleii .
Bij bet geloof aan eene onmiddlellijke openbaring neemt
men aan : in de oude wereld heeft God de verlichting
der
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der menfchen op eene andere wijze bevorderd, dan in
latere tijden ; namelijk door eenc bijzondere working op
of in den geest van enkele perfonen : zoodat de duidelijker inzigten, die zij zelve verkregen en aan anderen
mededeelden , niet als werkingen van bun eigen menfcheliik navorl'chen en denken , maar als die eener hoogere Goddeliike kracht waren to achten . Maar is dit
geloof niet eon overblijfi'el van het godsdienfl :ig geloof
der nude wereld, dat voortijds onder alle volken beerfchend was, en dat zich , volgens de gefchiedenis,
bier met waarheid, daar met dwaling en bedrog vereenigd heeft ; uit welks beftaan zich dus niets bepaalds
laat afleiden , dat bet inderdaad gegrond is op eene onmiddellijke working van God op den menfchelijken
geest? Verbond zich dit geloof met waarheid, dan
werkte bet ongetwijfeld zeer weldadig . Verlichte mannen konden, uit kracht daarvan, als Goddelijke gezanten, in den naam van God, hunne onderwijzingen
voordiagen en geloof vorderen : want zij zelve waren
overtuigd , dat de Godheid in hen werkzaam was ; dus
fpraken zij met eene hoogere aandrift en nadruk ; en,
was bun ijver voor Godsdienst en deugd zuiver, verhieven zij zich waarlijk door duidelliker inzigten boven
hunne tijdgenooten, dan was dit goon enkel bedrog :
zij waren immers inderdaad werktuigen in de hand van
God ter verlichting en verbetering der menfchen, en
door bet gevolg, door bet welflagen hunner bemoeijingen regtvaardigde de Voorzienigheid zelve hun work,
alsGoddelijk . Dat, echter,degodsdienfUge, kinderlijke
zin, of de denkbeelden der oude wereld, en de levendigeverbeeldrng des Oosterlings,dit:wijls daar eerie onmiddelltjke working der Godheid zag, waar ons koeler
nadenken en bedaarder onderzoek alleen middellijk ver .
neemt, is toch niet to ontkennen ; daarvan toonen ons
de fchriften des 0 . V ., bijkans op iedere bladzijde,
bewijzen en voorbeelden .
G'tj beroept u op de
ERVORM NG
ot is ZOO,
zij is hoofdzakelijk door bet geloof aan bet onbedriege
lijk
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liik gezag des Bijbels, als eene Goddelijke openbaring,
tot fland gebragt . Alaar is niet deze gewigtige gebeur .
tenis zelve •5 een overtuigend blijk, hoe wiis de Goddelijkc voorzienigheid dezelve zonder wonderen, voorbereidde, en de gebeurtenisf'en; van dien tijd alzoo beiluurde, dat, de menfchelijke geest uit zijnen flaap gewekt en tot nadenken gebragt zijnde, geivetensvrijheid
konde behaald, en het gezuiverd Christendom weder
herfleld worden? Zoude niet op eene gelijke wijze de
verlichting der menfchen door liet Christendom, zonder onmiddellijke werking der Godheid, noewel zeker
onder wijze voorbereiding en leiding der omflandiglie.den ter bereiking van dat oogmerk, en zeker tevens
met behulp van bet destijds lieerfchend geloof aan
wonderen en openbaringen, bewerkt geworden zijn? s
bet nu redeliiker, to gelooven, dat God in vroegere
tijden op eene andere wijze, door onmiddellijke openbaringen, verlichting en zedelijkheid bevorderd hebbe,
dan in de latere, - dan dat ij in beide gelijkvormig
werke ; terwijl alleen de voorflellingen der menfchen
daaromtrent i met den tijd veranderen ? Welk een geloof
flrekt God en menfchen nicer ter eere : dat, waarbij
men aanneemt : de mensch is door zijne rede, zonder
den bijfland van God , nict in ilaat geweest, zich tot
eene zuivere Godsdienstkennis to verheffcn ; en die er
dus betlaat, moet als cen gewrocht van br venmenfchelijke krachten worden aangezien, - of dat geloof : alle
bctere Godsdienstkennis is , onder bet befluur eener
zedelijke wereldregering, geheel nit den mcnfchelijken
geest zelv' voortgekomen ? Waarop wijst ons al bet
voortftreven van den mensch, van gebrekkige en onvolledige voorflellingen in don Godsdienst tot betere
en zuiverder, dat ons de gefchiedenis toont ? Wijst bet
ons op eene wondc :'bare werking der Godheid op de
menfchelijke ziele, en niet v reel nicer op eeneinatuurlijke ontwiklteling derzelve, onder G-ods leiding, uit
let dcnkverr*ogen van den mensch zelv'? Welke wijze
van voorflelhng duet den verlievenen Stichter-van . hat
Chria-
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Christendom, als mensch, meerder regt : die, volgens
welke
em zijne Godsdienst- en deugden-leer onmiddellijk van God werd medegedeeld, en gevolgelijk geheel niet aan em , als het eigendotn van zijnen eigen'
geest en hart, wordt toegekend,-of die, volgenswelke ij door eigen nadenk6n tot dezelve gebragt-is ; zoodat zij em werkelijk als eene verdienite kan worden
toegerekend ? Daalt ij , bij de eerfte wijze van voorftelling, door welke men em meent to verheWen, niet inderdaad zeer diep beneden de wijzen der oudheid, welker
wijsheid toch als de hunne is aan to merkeh ? En, wat
bet voornaamite is, welke wijze van voorftelling flemt
incest overeen met de behoeften van onzen tijd : die
van eene onmiddellijke openbaring, welke tot hare
bevestiging het geloof aan wonderen noodig heeft, -of die van eene middellijke openbaring, bij welke
men uit de innerlijke waarheid en voortreffelijkheid
der Christelijke Godsdie'nstleer, en uit de weldadige
werkingen , door haar finds ceuwen daargefteld, tot
bare Goddelijkheid befluit, en haar aldus voor eene
hoogere openbaring erkent ? Als ezus zelf cens onder ons optrad, en met onze geestelijke behoeften
gemeenzaam bekend was, gelooft gij dan wel, dat
ij
die genen voor zijne eclite vereerders en alleen wijze
verdedigers zijner leere zoude houden, die thans het
geloof aan wonderen en onmiddellijke openbaring in .
roepen, om het aanzien derzelve to verzekeren, en dat hij integendeel die genen, welke dit geioof voor
ontbeerlijk houden, omdat zij zich liever aan de innerlijke waarheid en redematigheid van ezus leere houden, voor ongeloovigen verkiaren zoude? Aan beide
twijfele ik zeer ; en ik boor, dunkt mij, veeleer then
Goddelijken met eene heilige verontwaardiging uitroepen : „ 0, gij onverltandigenl Achttienhonderd jaren
ftaat reeds de tempel der waarheid, door mij gegrondvest, voor uwe oogen dadr ; noch mijne vijanden, noch
fchijnvrienden, noch onyeloof, noch bijgeloof konden
denzelven vernielen : want mijn hemelfche Wader heeft
hero
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hem alvermogend bevestigd -- en dat is u nog geen
wonder genoeg ? No- lteeds hebt gij bet geloof aan
wonderen van noode, 't welk ik reeds in mijne tijdgenooten moest berispen ? Wonderen moest ik wel
doen, om dat yolk, zoo begeerig naar wonderteekenen, eenigzins voor mine leer re winnen ; maar voor
u moest, na achttienhonderd jaren, toch bet geloof
aan wonderen, tot uwe overtuiging van de Goddelijkheid mijner leer, onnoodig ztjn, of- gij zijtnogkinde •
;en in bet verttand . \Vaarliik ik zeg u , niet, omdat
ik wonderen deed, maar omdat ik ecuwige, heilige,
Goddelijke waarheid fprak, beweerde ik cens : Op die
Petra --al jk mijne gemeente bouwen, en de poorten der
belle zullen dezelve niet overweld%gen. - emel en aarde zullen voorbijgaan, maar geen jnta of tittel van de
wet. - Mijne leer is de miinc nict, maar ties genen,
die mij gezonden bee/t . Niet die op teekerien ziet,
maar die uit de zvaarhcid is, wie haar lief heeft en
hoogacht, die hoort mijne flgm, die is mijn belijder . En fcheldt gij dezulken voor ontgeloovigen, die bet
wondergeloof fchijnen to kunnen misfen , wijl zii zich
liever aan mine leer zelve houden , zoo is riin geest
van u geweken , en gij weet niet , wat gii doer . Gij
gelooft we] voor mij en voor mijne leer to ijveren ;
maar gij ziet niet op de behoefte van men t1jd ; gij
verkiest bet regte middel niet, om mijne eer to handhaven .
erinnert u toch aan mime verzekering :
oe .
ren zij Mozes en de Profeten niet, hebben zij geen
Sevoel voor Mine waarheid , zij zullen niet gelooven,
ook indien iemand van de dooden op/loud, zij zijn ook
door geene wonderen to overtuigen ; en : Zalig zijn
zij , die niet zien en nogtans gelooven ."
En nu, na deze ontlasting van mijn hart , vraa ik
u op uw geweten, mijn broeder ! gelooft gij dan werkelijk no-, dat tusfchen mijne en uwe overtuiging,
die ik u daar opengelegd heb, een zoo hemelsbreed
onderfcheid is, dat de uwe inaar alleen een waar Christengeloof, en de mijne daarentegen ongeloof zoude
ver
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verdienen genoemd to worden ? Eerbiedigen wij niet
beiden in bet Christendom eene Goddelijke openba
ring : gij eene oniniddellijke, door wonderen bevestigd ;
ik eene middellijke, en daarom niet minder Goddelijke,
eene hoogst wijze en weldadige verordening der Voorzienigheid, eene hoogere hulp ter verlichting en verbetering der menfchen ? Werken wij niet tot hetzelfde
doe], om bet Christendom onzer gemeenten als achting- en opvolgingwaardig voor to tellen?
A . [1k wil u niet op den voet volgen . Sommige dingen geef ik gaarne toe ; andere weer geheel Wet . Zoo, zou
bet mij , bij voorbeeld, voorkomen, dat men van iemands
hoofd en hart gerust een zeer gunftig denkbeeld mag
vormen, dien God tot zijnen vertrouwde, zijn' afgezant
en middel gebruikt, om de gewigtigfte waarheden under de menfchen to brengen ; en dat men alles, bij
voorbeeld de heerlijke poczij der Profeten en de voortreffelijke leerwijze van ezus , geenszins als onmiddel.
lijk ingettort en ]outer werktuigelijk behoeft to befchouwen, al acht men, dat God hun, en als leerlingen, en als leeraren, op eene wonderdadige wijze to
hulp kwam, om hen en anderen in de waarhcid to bevestigen . -- Wijders erken ik, dat men zfch zulk eene
algemeene befchaving, verlichting en algtheele verbetering van bet menschdom wel kan voorftellen, dat
iedereen, op redeliike en wijsgeerige gronden, in Gods
voorzlenigheid, onfterfelijkheid, vergelding en genade
gelooft ; maar ik vraag : beleven wij die tijden reeds?
en is dus bet oogenblik daar , dat wij , zonder ons met
de waarheid of onwaarlieid der gefchiedenis veel to bemoeijen, bet wonderdadig, eigenlijk Goddelijke gezag
gerusteliik kunnen ter ziide ftellen? -- ja, j ez .i s zeide : We den wille mijns haders doen evil, die zal van
zichzelven getuigen, of ik van God kome, dan of ik van
mijzelven fpreke . En ik geloof gaarne , dat er vele

brave, eenvoudige lieden zijn , die geen wondergezag
behoeven . Maar, is dit nu op alien toepasfelijk? Behoeft
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hoeft de chrik de; eercn nieniand to bewegen? En er
Rent gkj niet , dat daartoe de uitdrukkelijhe letter : wig
in het vleesch zaait, --al verderfenis maaiien, enz veel
krachtiger werkt dan losfe befpiegelingen, die zich op
allerlei wijze, naar den eisch van het fchuldige hart,
laten wenden en draaijen ? -- Schoon ik u this nosh van
volftrekt ongeloof, noch van eenige kwademeeningwil
befchuldigen, naar, integeodeel, gaarne geloof, dat gij,
op uwe wijze , God en Christus met warmte vereert , zoo
blijf ik, echter, bij mijn gevoelen, en meen voor vast,
dat in het openbaringsgeloof veel meer zeketheid en
vastheid, date op cenigen anderen weg, to vinden is .]
B . Dat zii zoo, mijn broeder! k wil u in uwe over .
tuiging niet ontrusten . Oils beider geloof kan nevens
elkander bellaan, zonder dat deswege de een den anderen vijandig zij of verkettere . De heilige, t roosten.
d e en verheugende waarheid van den Godsdienst, die
God ons door verlichte manners aanbrengt , of die ij
ons door eigen nadenken doet vinden, wanneer zij door
ons met een opregt hart en eene vaste overtuiging erkend en beleefd wordt, is, mijns inziens, even Goddelijk als die, welke ij ons door wonderen en ftemmen van den hemel openbaren konde, indien dit zijner
wijsheid goeddacht . ALLE goede gave en volmaakte
gifte, toch, is van boven van den Fader der lichten .
Len Dorppredikant der Negentiende Leuw .
N WEL EN Z N 15 W Z LVER BEN ONTSTE
WEREND M DDEL?

D

(*)

NG-

oor de heilzame werking van bet kwikzilver, vooral van de zoete kwik, in velerlei ontftekingziekten,
zijn
u r• E L n N D heeft daarover een hartig woordje ge(*)
zegd, in zijn ournal, S S . Febr. bl . $. Wie zou dien
grooten nian niet hooren?
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Eijn vele artfen er toe gebragt , om dit middel voor
een ontilekingwerend to houden . Zij plaatfen bet in
Gene rij met de koelende zouten, bet falpeter en derge .
liike, meenen deze laatilen ligtelijk to kunnen ontberen,
geven reeds terflond bij den aanvang, in alle plaatfe .
lijke ontftekingen, zoete kwik, en laten zelfs nict eens
eene lating voorafgaan . Dat intusfchen dit middel op
zich zelf niet ontftekingwerend is , de fom der prikkels
niet vermindert, en dus niet verzwakt ; daarvan kan
elk geneesheer van eenige ondervinding, zoo hij flechts
die ondervinding raalpleegt, zich fpoedig overtuigen .
Zelfs venerifche ontllekingen verflimmeren, wanneer
nien, zonder weekmakende en verkoelende middelen,
kwiktniddelen aanwendt . Dikwijls zal zelfs eerst eene
lating, of zullen plaatfelijk aangewende bloedzuigers
noodig wezen.
Doch de aard der ontileking is niet alleen in de verhoogde levenswerking der bloedvaten, hij is ook in de
veranderde gefleldheid van bet bloed, en welligt ook
van bet vocht der watervaten , gelegen . De vezel(lof
fchijnt vermeerderd, of heeft altnans eene grootere
neigin ; tot vastwording verkregen . Deze to weelderige groei moot worden tegengegaan , en de vezelftof
meet ontbonden, we r vloeibaar gemaakt worden .
n
de kwik heeft ons de ondervinding zulk eene clerk oplosl'ende kracht leeren kennen ; hetzij ze werkelijk
de vezelftof fcheikundig oplost, of, door de werking
der watervaten to vermeerdeten , bet voortbrengfel der
ontfleking telkens vernietigt, naarmate bet gevormd
words . Dit is zeker, dat bet bij bet gebruik der kwik
verdwijnt .
Ztj werkt dus, even als de alkalien, oplosfend, reo'verend. Maar om hare, bier zoo nadeelige, prikkelende werking weg to nemen, of althans to verminderen, moet men haar of met verzwakkende of met
verdoovende middelen verbinden . Men moet, door
onttrekking der prikkels, door aderlating en andere
ontlastingen, (vooral van de wariiateftof door verkoentLNGELW . 1318 . NO . io .
h
on -
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lende middele, .) of door verflapping van de vezel, de
verhoogde levetiswerking lager flemmen , of dit zelfde
doel trachten to bereiken door de levenskracht to verdooven, en alzoo zelfs voor de flerkfle prikkels onge .
voelig to maken . Daarom verbindt men bier de zoete
kwik met opium ; hetwe'k bier alleen als narcoticum
werkt, en niets eigendommelijks fchijnt to bezitten . k
lieb ten minlle, in plaatfelijke ontf ekingen, bet extr .
hyoscyami reeds meermalen, in de plaats van opium,
met een goed gevolg, met merc. dulc. verbonden .
. V.
ET

W

GEEN ONTSTE

NGWEREND 1ti

DDEL .

Aan den Redacteur der faderlandfche
Letterocfeningen . (*)
Wel Edele

eer!

O nlangs in het journal der praktifchen

cilkunde
van den verdienllelijken
U F E L A N D een optlel van
denzelvcn gelezen hebbende, b ;;irekkelijk de gevaren,
waaraan men zich bloottlelt , door bet kwik onbepaald als een ontflekinglverend middcl to bezigen ; zoo
kwatn bet mij niet ongefchikt voor, voornoemd optlel,
in bet Neaerduitsch vertaald, door uw geacht Maandwerk nicer algemeen bekend to maken . UEd . zult mij
derhalve v©rpligten, hetzelve to plaatfen .
Diemen,
den i4van ooimaand, iSi8 .

UEd . beflendige Lezer
N . C . M E P P E N,

Chirurgijn en 4potheker .

1\ aardien dit tijdfchrift, door alle tljden been, bet
als
(*) Dit lukje, later ingekomen, gelieve men to befchouwen, als bet vorige voorafgaande . Redact.
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als een' heiligen pligt geacht heeft, behalve de gemeen .
making van het nuttige, zich ook tegen de influipende
misbruiken aan to kanten , ell valfche en in de praktijk
gevaarlijke ftellingen to wederleggen ; zoo vergunne
men ons bij deze gelegenheid, op Gene dier tellingen
oplettend to maken, we!ke vournamelhk bij jongere
geneeshet ren algemeen veld wint, veel onheils berok .
kenen kan, en helaas ! reeds veroorzaakt heelt . Mete
heeft namelijk, door de uitmuntende werkingen van de
kalamel in fommige gevallen en foorten van entftekingen vdorgelicht, zich laten verleiden, dezelve regtfireeks als een ontftekingwerend middc°1 to betcltouwen,
en maakt geene bedenking, dit middel, even als eertijds
bet falpeter (nitrum) en wonderzout (fal mirabile),
van het begin of in plaatfeliike ontliekingen toe to dieDeli , ja zelfs het gebruik der verkoelende middelzouten
in die gevallen geheel uit het oog to verliezen . - cier=
bij waarfchuwen wij echter, bet volgende gade to
flaan .
et kwik, even als de kalomel, is nimmer eels
ontftekingwerend middel, wanneer men ondcr deze be=
naming een middel verftaat, hetwelk ftellig (pofitief)
verzwakkend, en wel biizonder op het bloedttel!el verzwakkend werkt, en bij gevolg verkoeling bewerkt ;
en deze ftelling moeten wij aannemen , en ons daaraan
vasthouden, wanner wij niet met woorden willen fpelen : want , indien men elk middel , lietwelk op eerie
fecundaire of indirecte wipe de ontfieking, of lievei
de uitwcrking d'tarvau , kan doen ophouden , met deli
naatn van ontflekingwerend wilde beitetnpelen, dan zi ;n
wij ook verpligt , bet h :.ulfap, de kamFer, de muskus
ja zelfs de vaste veriterkende middelen (roborautia fixa)
en de geheele Materia rnedica, als ontffekingwerende to
groeten .
et bewijs is gemakkeliik . Men lace iemand, door
cene venerii'che phsmofis of bubonitis aangetast, zonder vooraf plaats gehad hebbende bloedontlasting, kalomel gebruiken, en men zal de onttleking tot die hovg •
to brengen, dat op bet laatst verettering of veraervilig
11 h a
Vey ,
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veroorzaakt wordt . Of, men late een gezond, bloedrijk en prik.kelbaar mensch dagelijks 4 tot 6 greinen kalomel gebruiken ; bet zal niet lang duren, of hij ont .
waart cen' vermeerderden polsflag, koorts, en eiudelijk hevige keel-, ook wel longontfteking (beginfel van
fpeekfelvloed) . Dit zelfde zien wij bij de ontieking
der longen en van andere ingewanden . Gaat men voort
met de toediening van kalomel, zoo lang er nog aanwijzingen zijn tot bloedontlastingen , dan vermeerderen
wij de ontfteking en de koorts . Wij zouden dit met
ineerdere zoodanige voorbeelden, welke ons van tijd
tot tijd zijn bekend geworden, kunnen Raven .
Wij beweren intusfchen iellig : Een middel, hetwelk
ontieking verwekken kan, en plaits hebbende ontfteking, zonder vooraf bewerkielligde bloedontlasting,
verhoogt, is geen ontfcekingwerend middel ; want falpeter, plantaardige zuren, en water doen dit niet :
niaar de kalomel levert ilechts een middel op tegen een
deel en eene uitwerking der ontfteking, namelijk de
vermeerderde plasticiteit en exfudatie van het weivocht .
Elke ontfteking Du beftaat uit twee dingen, namelijk
phlogofis (verhoogde prikkelbaarheid en fpanning der
vezel met vermeerderde warmte) en verhoogde plasticiteit van het bloed . De eerie hoedanigheid , bet ontftekingachtige gedeelte namelijk, zal bet kwik nimmer
overwinnen - tot dat einde zijn bloedontlastingen,
falpeter en middelzouten als de ednige middelen aange .
wezen, en deze beflempelt men to refit en bij uitfluiting met den naam van ontftekingwerende middelen
(antiphlogistica) . Ter beftrijding echter van de twee .
de, namelijk de verhoogde plasticiteit en exfudatie, zijn
kwik en loogzouten uitmuntende middelen . Die middelen, welke tot de eerie klasfe behooren, kunnen,
wel is waar, gelijktijdig ook de tweede hoedanigheid
der ontfteking mede ten onder brengen, maar omgekeerd
in geenen deele.
n bet tegenovergefteld geval kunnen
zij nadeelig zijn, en de ontfteking vermeerderen, zoo
lang
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(phlogistici-

lang nog de ontftekingachtige gefteldheid
en prikkelbaarheid de bovenhand hebben .
ieruit vloeijen deze twee gewigtige praktifche rege-

teit)

len voort :

° . bet kwik niet eerder toe to dienen, dan

na behoorlijke blnedontlastingen, waar deze vereischt,
worden, to hebben bewerktlelligd ; en 2 . altoos daarnevens gebruik to maker van ontilekingwerende, zacht
floelgang bevorderende middelen, naardien bet, blijkens alle mijne waarnemingen, betlist is, dat bet kwik
alleen in die gevallen eene ontllekingwerende uitwerking betoont, wanneer hetzelve de ontlediging van
bet darmkanaal vermeerdert .
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„ flan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen.
» Mijn

eer!

e onderfcheidene wijzen, op welke men bet met Z . M .
•D
Schip Am lerdam voorgevalleue heeft verhaald, hebben ve-

•
• len met mij doen wenfchen, deswege een met de wiarheid
• overeenkomllig verhaal to bezitten . Zulk een verhaal mij
• gelukkig ter hand gekomen zijnde, neem ik de vrijheid

UEd . hetzelve to doen geworden, ten erode, zulks daar-

•
• toe gefchikt oordeelende, bet eene plaats in UEds . at• gemeen geacht Maandwerk to vergunnen ; zullende mij dit
• h oogst aangenaam zijn . l k heb de eer to zijn
» UEd . beflendige Lezer
L :'

Den s9 October 1317 vertrokken wig, ten einde de rais
ld h 3

war
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nair EurDpa to doen, van Batavia met bet kenteren van de
wousfon, en, na to Anjer in traat Sunda ons van water en
eenige provifie to hebben voorzlen, vertrckken wij vandaar
den 31 flea 's nchtermiddags , deu volt enden dig en nacht boven en tns'chen de eilanden van Surutras zuidkust met fris»
fche koelten henen llevenendv . Ouze refs was voori'poedig
en zonder eenige bijzonderheden, behalve den 27 November,
wanneer wij al de teekens van eenen orkaan zagen, ass :
een kring om de zon, die zich in bet Z . W. opende, eene
koperkleurige lnebt enz . ; duck welken orkaan wij bet geluk
hadden niet to ondervinden . Den 5 December, op circa 31°
zuiderbreedte en 360 lengte beousten Greenwich, zagen wij
's avonds, met eene donkere regenachtige lucht en den thermometer op 82°, eene vlam als !hand blikfemvuur of zui_
derlicht longs den horizon, c rca io° hoog, en flrekkevde
van bet westen tot bet zuiden, hetwelk in weerlicht al flikkerende verdween, zonder eenig gevolg .
Den 7 December, circa 53 ure, met den koers van W . Z .
W . flurende, zagen wij de kust van Bfi•ika, en loodden 113
en 9o vadem klipgrond ; fluurden toeu Z . W . ten Z ., en
vonden om 9 ure met i8o vadem gees grond ineer . Den
slten zagen wij ten 1o ure wederom de kust van df ika,
in bet N . ten W . en N. N . W naar gisfing 6 a 7 mijlen
van ons, fluurden toen een weinig in den wal om ons to ver
kennen, en zagen 's avonds flaauwehjk drie bergen, doch
door de heijige lucht konden wij dezelven flecht onderkennen ; loodden tell 8 "re 75 vadem zwartachtigen grond met
fchelpjes, ftuurden om de Z . W . ten W., en liepen met eene
s mijls vaart met zeer fchoon weder longs de kust been .
Den gden zagen wij bet land nog tot in den achtermiddag,
wanneer wij W . luurden, en meerder koelce met regenbuijen
uit bet N . W . kregen 's Avonds fcheurde bet groot marszeil, en 'sanderendaags floegen wij een groot marszeil son
de ra, en repareerden bet gefcheurde . Den loden op den
middag loodden wij 67 vadem graauw zand met zwarte flip.
jes en fchelpjes, en zagen 's avonds even bet land, dock
konden hoc Wet verkennen ; freeds buijig en flit weder, met
's avonds weerlicht en variabele winden . Den 11den hidden
wij flilte en mooi weder t o 's middags , wanneer wij om 6
-ore 11o vadem graauw zand met fchelpjes loodden, terwiji
de win!;, rich nicer en meer verhefende, ous zeilen deed
ver •
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verminderen en 's avonds bet groot marszeil fcheuren, betwelk vastgemaakt werd ; de zee werd hol en ongemakkelijk .
Den iaden werd bet buijig flechc weder, zoodat wij van
de flormzeilen gebruik moesten waken . ; wij gisten toen 16
mijlen van bet naaste land to ilaan, op de Z . B . van 354 en
lengte 23beoosten
den n1,eridiaan van Greenwich . - Ow2
bet begin der manud December hadden wij een lek
in den boeg ontdekc van weinig belang, hetwelk niet vermeerderde, en bevonden was achter bet beeldwerk of beleg .
fel van bet voorfchip ce wezen, waar men uiet bij kon komen ; doch dit gaf bij flecht weder of harden wind meerder
water in bet fchip, welk water, tusfchen de voorfte inhouten indringende, toch nimmer aan de lading kon komen, en
echter beftendig een of twee flagpompen gedurende 18 urea
in bet etmaal bezig kon houden . Ook was hierom reeds be9oten geweest, de aap de goede oop aan to doers, indien
dit lek niet eerder van binnen of buiten geftopt kon worden,
of dat hetzelve verergerde . - Den 13 December, de wind W.
ten Z . en W ., dikke lueht, met regenbuijen en ftorm ; door
de booge zee en deining werkte en flingerde bet fchip geweldig zwaar ; wij lagen bijgedraaid voor de ftormftagzeiLen om de Noord, en zagen ten half 9 ure 's morgens den
Buffelsberg bij de Plettenbergsbaai, in bet N . W. ten N .,
naar gisfing 8 mijlen van ons ; halsden toen om de Z . O . nit
den wal, ten einde bij een uitfchieter nit bet Z' . W . daarop
niet bezet to raken ; kregen daarbij vele fpatzeeen over, en
liepen 6 1 7 mijlen vaart voor de enkele gereefde fok . De
wind zich nog meer verbeffende, en bet fchip zwaar flingerende, draaiden wij bij met den fteven om de Zuid voor
den driehoek en bet groot ftormftagzeil . Ongeveer ii tire
brak bet voorftengeftag bij bet blok, alsmede de kranspardoens ; wij repareerden de laatfie, en voorzagen bet eerfle met een kabeltouw, toen, terwijl men hiermede bezig
was, ten half 12 ure de voorfteng . voet boven bet ezelshoofd afbrak en aan bakboord overboord viel
met zich
nemende de voorbramfteng, de voormarsra en de bakboordsnok van de fokkera, behalve dat de voormars zwaar nan die
zijde befchadigd werd . Dewiji bet Wet mogelijk was, bi
dit weder en de booge zee, de vleet to behouden, zoo kapten wij dezelve en trachtten haar kwijt to raken ; de fchoothoorn van hec groot flormflagzeil brak, waardoor bet zeil
h 4
fcheur-
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fcheurde ; d t word nedergehaald, en wij pompten beflendig
met twee tlagpompen . De eerfle Officier met den Opperrimmermau bevonden bij bet nazien, dat op onderfcheidene
plaatfen her work nit de rraden zich ontliet, door bet geweldig flingeren en bet rukken van her twig en doode werk op
bet geheele verband, waardoor veel water bij de pompen
kwam . Men beyond bij de verdere ronden vervolgens in bet
fchip, dat de tweede knie aan fluurboord voor bet balan .
ceerfpant onder den balk van her eerfle dek, 2lsmede ten
i ure nog de ijzeren knie van denzelfden balk gefprongen
waren ; aerder, dat at de ijzeren knien aan her werken waren
tusfchen her groote en balanceerfpant, zoo dat men de bou .
ten nit de balken met de hand konde nithalen ; 21 de balken
van de dekken werden los ; die van bet eerfte dek fpeeldeu
circa i2 duim over en weder achter den grooten balk, alwaar
de minfle fpeling plants heeft ; door alle welke oorzaken bet
geheele fchip zich zoo ontzette, dat de naden der lijfhouten
eeu duim boven her dek rezen, en aantoonden, dat bet f'chip
doorhrak of doorzette . Men moest geftadig met twee flagpompen doorpompen . Ten 12 ure kreeg men de voorfleng vrij,
welke van bakboord over de voorfle poorc, waarover dezelve
ping, onder her fchip doorging, en bij de bezaansrust nan
fluurboord circa weder opkwam en to loefwaart wegdreef .
De wind was toen Nest, met zware buijen en hevigen dorm .
Met dir weder flingerde de bovenfte batrerij to water ; op
denzelfden tijd begon de groote mast to kraken ; op drie onderfcheidene plaatfen, op een' affland van 8 voer, zag men
denzelven zich open- en toefplijten ; en daar men bevreesd
was , dat hij aebterover zoude vallen, kapte men de baktlagen of voordewindzeiters . Nadat de mast al krakende nog
eenige weinige overhalen uitfiond , floeg dezelve, met groot
geweld in vier flukken brekende, aan bakboord over ; her
bovenfle gedeelte viel overboord ; her voetfluk tot in den
kuil was circa ; voet 1aug, en bleeF flaan ; hetgeen daarop
had gettaan, omtrent 2e> voet long was nit den kuil even no
den val op bet halfdek, op flunrboords nagelbank middenfcheeps tot halverboord, en in de visfing van her hnlfdek
met bet ondereinde blijven haugen, en dus van omlaag naar
ooven geflingerd ; en her overige fink van circa 16 voet tang
op de bakboords nagelbank middenfcheeps van de verfchanfing, welhe vol biudrortingen van her Gouvernement was,
waar4
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waarvan velen overboord ginger , aan dezelfde zijde met bet
vallen van den mast aldaar biijven liggen . De groote mast
verbrijzelde bij deszelfs val de gebeele bakboords verfehanfing van bet halfdek, en ram de kruisften .g, crie bij bet
ezelshoofd afbrak, mede ; vervolgens brak de gaffel midden
door, en viel de groote jol ftuk, welke in de davids op zijde king en gekapt werd . Men kapte van de vieet, war men
maar konde, otn voor to komen, dat hot fchip er niet op
flootte ; en binnen bet nor was men zoo gelukkig, dezelve
kwijt to raken ; do groote mast ging order door naar achteren, en toen to loefwaart bakflaag achteruit, in bet wepdrijven met de, nok van do groote ra eon' floor gevende op de
fpiegelworpen, door betwelk de plank op de worp, ter
grootte van de nok van de ra, een vermorzeld gat ontving,
hetwelk echter op de worp zelve fluitte, en dus Been gevoig kon hebben. Men behield met veel moeite de krnisra
en grietiesfteng ; de koning van den grooten mast en do fcbalen werden bij uitnemendheid good bevonden en van gaaf
bout to zijn, zoodat her flechts door den langen hefbooin
van zulk cen' mast op dit fchip kon gebeuren, dat de fehokken van bet geweldig flingeren denzelven in zoo vele flukken konden doer' breken . Er werd met alle pompen go.
pompt, waartegen bet water (reeds aanwies, zijnde al de
naden buiten- en binnenboords opengewerkt ; her vollt, dat
niet aan de pompen flond, was bezig om bet dek to redde .
rea , en de flukken van tten grooten mast en verder loslig-,
gend houtwerk vast to fjorren .
er fchip, nu geen flour
nicer hebbende, flingerde meest met de kuilpoorten to water ; de driehoek was, even na den val van den grooten
mast, nit de lijkeu gewaaid en aan flukken geflagen ; de zeilmakers werden aan denzelven gezet, terwiji cone prefenning in her loeffokkewant gefpannen werd, om ten minlle
eenigen fleun to liebben . Men beyond bij de pomp 56
duim water ; her fchip flingerde fleeds geweldig ; bet water
vies beflendig tegen al de pompen aan, welke telkens onklaar werden door koffij , en elk oogenblik geligt en goruimd tnoesten werden ; dit werd veroorzaakt, doordien de
koffijbalen nat geworden, gezwollen en geborflen waren, out
welke reden men do koffij uit her lantaarugat en den gang
van do voorfle krnidkamer op de koebrug brags, ten einde
bij de fchuurtouwen, welke aldaar uitkwamen, to kuaE :cu
11 h 5
ko
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komen . Wij hadden des avonds 63 duim water bij de pomp ;
de ilorm bleef met eerie donkere, drijvende lucht bellendig
voortduren, met de hoogfte zee, welke immer door de meestbevarene aan boord zijude Officiers en zeelieden, volgenet
hunne getuigenis, was gezien ; het fchip flingerde allervreesfelijkst, als hebbende geen fleun van zeilen dan den drie .
book, die, nadat dezelve gerepareerd was, dadel :jk was bijgezet ; bij de pompen was voor van 47 tot 49 duim en achter van 6o tot 67 duim water . Nadat alles zoo wat opge •
redderd was, werden alle man aan de pompen gefteld, en wij
lieteu met putfen hot water nit de voorfle en achterfle kruidkamer en nit de pompzoden opmannen, benevens met gefiropte, een bodein ingellagene, halve amen, twee aan het
voor . en twee aan het achterluik, vereenigd aan denzelfden
looper, zoodanig, dat, als bet eene boven vol water was
gehefchen, het andere ledig naar beneden ging, hetwelk veel
water opgaf. Bij dit alles, echter, vonden wij weinig bast .
$et yolk was ongemeen willig en bedaard ; men zong en
werkte, elk ijverig op zijn' post . De apicein convoceerde
alle de Officieren, de Opperfluurlieden en den Schipper ; nan
alien, in deze gevaarvolle en nijpende omflandigheden, mocd
aanbevelende, ten elude met fermiteit het yolk voor to pail .
meester to blijven van de botcelarij en ruimen, om dronkenfchap, bij deze en alle dergelijke gelegenheden aller.
verderfelijkst, onder de fchepelingen to voorkomen, en ove .
rigens alles eendragtig en ijvervol aan to wenden, wat tot
behoud van fchip en ]even to doen loud, enz . Men haalde
eenige vaten kruid op, en zette dezelve in den westergaug .
Zondag den i4den, de wind door het etmaal W . A W. Z .
W . tot Z . W . en Z . W . ten W . van florin afnemende tot
labberkoelte, hadden wij feeds hooge zee en deining, en
ontdekten dwars van den fokkemast een lek aan fuurboord is
de hoepelhuid, hetwelk in den hank of zamenvoegiug van
twee planken, welker einden nit elkander losfprongen, werd
veroorzaakt ; dit word met veel moeite door het zwaar flingeren buiten boord met lood zoo good mogelijk voorzien .
Wij women zeer weinig met de pompen, en nioesten dezelven gedurig van do rijst en koffij klarerr, welke nu ook uit
de fpiiskisten, flukgewerkt en niet to repar6ren, uaar de pompen afkwam . De wind bedacrd zijude, belegde iu den voorapitein eenen conferentieraad, zamengelteld als
rniddag de
v o-
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Toren, de gevoelens van derzelver rel'pective leden opuemende, war bet beste to doen flond om het fchip to behouden ;
waarna beflocen werd, dat, zoo lang hot water pier vermin .
derde, en men alle handen tot de pompen en her balien noodig had, her niet mogelijk was, een noodtuig cp to zetten ;
doch dat men, zulks meester kunnende wordett, alsdan nit
de nog overig zijnde rondhouten en zeilen zoo goed doenlijk
een tuig zoude zomenflellen, en daarmede trachten eene der
baaijen van de aap de goede oop aan to doen . Tegen den
avond msakte men de fok gereed, aismede een flagzeil achter
den bezaausmast, iruurde 0 . ten N ., en pompte gefladig
door : desuiettegenftaande vies her water tot 9 voet .
Maandag den leden, de wind door bet etmaal van W . Z .
W . tot Z . W . ten W . labberb.ramzeilskoelte ; in den achter.
rniddag dorm met buijig weder, bewolkte luchc . Den geheelen voorgaanden nacht werd met alie bruikbare pompen
gepompt, en met balies, putfen en half-amen gefchept ; bij
dit ailes werd nog de brandfpuit nan den gang gebragt ; doch
bet water wies fomtijds tot to en ii voet, en minderde
tiveinig of niets .
et fchip was rum aan alle kanten ontzet ;
bet voorfchip zakte, geiijk ook de campagne, blijkende dezelve bij bet loef en achterfpant geheel gebroken ; de lijf.
en andere naden, met geeneprefenning, load of werk, ja zelfs
met geene houten keggen, digs to maken, liecen veel van her
opgepompte water weder door naar benedeu, terwiji er zich
veel water in de voorfle krnidkamer verzamelde . De apirein convoceerde eenen fcheepsraad, vaorflelleade, war er
nu tot her ligten van bet voor- en achterfchip cc doen frond ;
en werd befloten, de koffij nit de voorfle kruidkamer, en
zelfs die, welke op de koebrug geborgen was, overboord co
werpen, waarmede dadelijk een aanvang gemaakt en in korteu
tiid verrigt was . Dit fcheen ook in den heginue van eenig
effect to ziin ; dock her fchip was zoodanig ontramponeerd,
dat in den voormiddag de apitein wederam eeu' conferee.
tieraad beregde, am daarin vast to flellen bet gefchiktfte middel, am, zoo mogelijk, fchip en yolk, of ten minfre her
laatfre, to behouden .
n dezen rand zijn de volgende be .
fluiten genomen : nO . Om re t ;achten her nieuwe marszeil under her fchip door to nemen, ten erode, ware bet mogel j ,
hierdoor de eltken eenigzins to verminderen .
Om, na
her overboard werpan der kof{ij, indien her noodi mogt zijn,
r.ttikg
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. 3° . Dat, nangezien den zoo
hagchelijken ftaat van bet fchip en de vermoeijenis der equi .
pagie door her aanhoudend waterfcheppen en pompen als an .
derzins , or volflrekt geen ander middel overbleef tot berging
van her levee, dan ow de eerfle de beste der baaijen van de
kust van Afrika aan to doen, om aldaar dan verder to belisfen, war men zoude kunnen en moeten doen . - Wij
zetteden zoo veto zeilen bij als mogelijk was, namelijk de
fok, een bramzeil , daarboven bet voorftormflagzeil , een flagzeil achter den fokkemast, her groot hramzeil nan de bagijuera en een flagzeil achter den bezaansmast, fluurden N . W .
ten N., met alle man pompen en fcheppen blijvende, liepen
421 a 5 mijten vaart, en hefchen de vlag in bakboords bezaanswant. Ten
verkenden aap Recief, of den westhoek van de Algoa .baai,
welke wij influurden, op een kaartje nit bet werk van on n
B A R R O W, opgenomen door den Engelfchen Luitenant
CE in 1799, hetwelk wij bevonden zeer cor .
P
rect to zijn . Bij bet inzeilen van de Algoa-baai, en des
avonds laat, deed bet Blokhuis aldaar i en 2 kanonfchoten,
en flelde groote vuren aan de landingsplaats, hetgeen met 3
kanonfchoten door ons beantwoord werd . Wij ankerden voor
een groot kwart van her daags ; des avonds ten 5 ure, op a
vadem kiezelgrond .
( et vervolg en lot hierna .)
S A ESPEARE'S NA OMEL NGSC

AP.

W LL AM S A ESPEARE was de oudfte zoon van een'
eeriiik' wolhandelaar to Stratford aan den Bvon, een fleedje
in Warwickfure . Zijne laatfte kleindochter . . . . Doch fait ons
bet verhaal niet vooruitloopen, hetwelk onlangs een Engelsch
dagblad (the Bath erald) mededeelde .
n Leamington werd een reiziger door de oplettendheid getroffen, waarmede, in her leeskabinet van den eer B
aldaar, een jong meisje haren dienst als opzigtfler van de
dagbladen` verrigtte . Zijne deelneming werd nog vermeerderd , toen de eer B
dekt had, dat dit meisje de laatile nog levende afftammelinge
. Omtrent zes
vial den onfterfelijken S
ja .
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jaren geleden, had hij haar op de ftraat, in een' deerlijken
toef!and, bijna zonder kleeding, en zigtbaar met den honger
kampende, gevonden . De vertrouwelijke, weemoedige blip
van bet kleine ongelukkige wezen ontroerde hem diep ; hij
onderzocht verder, en vernam, dat zij de dochter van eene
arme vrouw in bet fteedje was, wier man als foldaat in bet
veld diende . De brave weldoener ontfermde zich dadelijk
over bet arme kind, lief bet welvoegelijlc kleeden, en gebruikte het in den zomer tot bet verrigten van kleine dienften ; des winters zond hij bet naar fehool . Toenmaals was
bet naauwelijks zeven jaren oud, en federt de zes jaren heeft
bet door trouw, gehoorzaamheid en eerlijkheid de liefde des
tweeden vaders volkomen weten cc winnen . Zelfs verfchelden voorname vreemdelingen, die de historifche prentgalerij
en bet leeskabinec van den eer B S S E T, waarin alle openbare dagbladen gehouden worden, bezochten, werden door
bet vriendelijk en innemend gedrag van dic neisje op eene
bijzondere wijze getrofren, en interesfeerden zich zeer voor
heczelve.
oe na zijn menfchelijke grootheid en menfchelijke ellende
met elkander verwant ! • L U T A E R's nakomelingen, die bet
jongfle eeuwfeest van zijn groot werk gevierd hebben, zijn
daglooners en veldhoeders ! S A E S P E A R E'S laatfte afftam .
meling is de dochter van een' foldaat, en leeft van de weldaden eens mans, in wiens leeskabinet de werken van haren
ftanlvader de fchitterendfte fieraden uitmaken!
DE
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(Vervolg van bl . 43k .)

erlnoeider kwamen welligt nooit reizigers in de armzalige
herberg van bet morfige Rawa aan, dan wij tbans. Een uiterst grappig tooneel, waarvan wij bij de intrede in de herberg getuigen waren, verhande echter voor eenige oogen .
blikken bij ons alien flaa .p en vermoeidheid . Zonder zich
om ons to bekreunen, toen wij binnentraden, gingen de
waard en waardin met eene hevige woordenwisfeling, waarin
zij met elkander geraakt waren, voort, en bleven den anderen aan wederzijdfche fcheldwoorden niet fchuldig .
et wijf
was eene ware furie . Als eene uitzinuige vloog zij op haren
man,
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man, die juist voor een' baktrog flond en deeg kneedde,
met een mes toe, en ik dacht niet anders, of zij wilde hemp
doorboren . Maar welk een zonderling voorwerp koos hare
wrack! Zij freed, namelijk, haren gemaal van achteren den
broeksband los, zoodat de wijde broek hem in een oogen_
blik op de hielen viel, en hij, in dezelve verward, geeu
flap doen kon . Schuimhekkend van woede, dat hij bet wijf
niet bereiken kon, greep hij eeue handvol deeg, zij insgelijks, en nu begon tusfchen beiden eeue kanonnade van deeg .
klompen, die in de gezigten vlogen, zoodat deze razende
inenfchen weldra van bet hoofd tot de voeten als bepleisterd daarflouden, en ceu fchouwfpet opleverden, waarover
wij ons half dood moesten lagcben . Toen de florm bedaard
was, zeide de waard mij, op mijn dringend verzock, eene
flanpplaats toe ; want de huzaren-offlcier had bekeuden in
Rawe, en bij dezen, met den jager en bediende, eeu verblijf gezocht .
ier had nu bet noodlot mij cen' gansch bijzonderen trek
n plaats van de nog overige wren van den nacht
toegedacht .
in de gehoopte zoete rust door to brengen, word ik op eeue
pijnbank van fchrikkelijken angst en vrees gefpannen . Aan
eeu bed was in deze armzalige herberg in he, geheel niet to
denken ; ik moest derhalve eeu firooleger your lief nemen. De
waard ging, toen ik hem, na eene korte poos toeveus, drong
mij mijne flaapplants Pan to wijzen, met een licht en een'
knecht vooruit, die een armvol flroo droeg . Men geleidde
mij door den langen huisgang en over de binnenplaats iv een
eng vertrekje, in weiks kagchel ik van buiten tot mijne
blijdfchap bet vuur helder branden zag ; en ik ineende goedhartig, dat men reeds vroeger voor mij gezorgd, en dadelijk
bij mijne aankomst deze kamer had laten verwarmen . Gemelijk werd mij icder dienst bewezen ; want den waard flak
bet huiskrakeel nog in den krop . De knecht wierp mij bet
flroo voor de voeten, zeggende, dat ik m'
.'izelven wel zonde
helpen, en even zoo fchiel ik zette de waard bet licht op
een digt bij de deur flaande houten zitbankje (want eene
tafel zag min oog in dit forte oogenblik nergens) ; beiden
liepen met overhansting de deur weder nit, die met zulk
eene vaart digs vloog, dot het licht uitging, en ik in eeue
k riep
Egyptifche duisternis madden in bet vertrek ftond .
de kerels achterna, maar zij konden of wildeia mij niet hooreu .
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ren. k wilde de deur opener, die met eene houten klink
gefloten was, die van buiten opgeligt en van binneli met een'
door de deur gefloken lederen riem omhoog getrokken werd .
n de haast trok ik to flerk aan dezen waarfchijnlijk half verganen riem, zoodac hij brak . Daar zat ik nu opgefloten,
zoo goed als in de gevangenis ! Mijn trommelen met handen
en voeten tegen de dour hoorde men niet, kon of wilde men
misfchien niet hooren, dewiji men met de bakkerij bezig,
en, gelijk naderhand blijken zal, blijde was, mij in dit gat
gellopt to hebben .
Er hielp nu niets . k zocht mij door rondtasten met de
handen eenigzins in mijn verblijf to orientdren, vond allerlei
voorwerpen, die ik mij door :let gevoel niet verklaren kon,
en nain eindeliik mijn' koers naar de warmte der kagchel .
Daarheen fleepte ik mijn flroo, maakte mijn leger zoo goed
ik kon, trok eukel mime laarzen en koufen uit, dewijl zi
van de fneeuw doornat waren, wikkelde mij in mijn' pets,
wierp mij op min behoeftig leger, op hetwelk 1k, hoe flecht
bet ook ware, loch zeer gerust hoopte to flapen . Weldra
geraakte ik in den tooverachtigen toefland tusfchen flapen en
waken, waarin allerlei gedaanten en figuren, heele en halve
gezigten voor onze gefloten oogen door elkander zweven ;
eindeliuk uam Morpheus mij geheet in zijne armen .
k kon nog niec Lang geflapen hebben, toen ik door eene
zonderliuge gewaarwording ontwaakte, namelijk door een' ta .
melijk onzachten flag op de regter Wang, zoodat het mij
zelfs in den Nap voorgekomen was, dat bet klonk . Maar
wie fchildert mijn' fchrik, toen 1k, volkomen bij mijne bewustheid, en over den flag nadenkende, onwillekeurig naar
mijne regterwang tasue, waar eeue ijskoude hand met alle
vijf vingers in de mijne kwam! en deze koude hand, dic
voelde 1k, behoord .e aan een' even zoo kouden arm, die van
boven op mijn leger afhing .
k fprong op, en tastte ver_
der : welk eene ontzetting beving mij ! ik ontdekte door bet
gevoel zeer duideliik een ijskoud, bijkans naakt menfchelijk
ligchaam, hetwelk in de lengte boven mijn leger op eerie plank
lag. Bijkans zelf een lijk, flond ill flokflijf daar . Nog im .
mer was het ftikdonker .
k riep in mijn' angst eenige malen
luid om hulp ; maar alles bleef flil . k vermande mij, en, om
op miju leger to kunnen liggen, nam ik den op hetzelve ne .
derhangenden arm, en lei then weder op bet ligchaam . Angst,
vrees,
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vrees, ontzetting, allerlei akelige dingen, die mijne verbeel .
ding fchiep, beletteden mij den flaap . ot blood jaagde in mijne aderen, bet hart klopte hoorbaar, want ik had van jotlgs
of aan een' natuurlijken afkeer van lijken . Vat zoo ik doen?
Een weinig bekomen zijnde van den eerften fchrik , trok ik
mijn flrooleger een good eind voort, wikkelde mijn hoofd
digs in mijn' pets, kromde mij als cen kluwen in elkander,
en telde de polsflagen .
gene nieuwe en hoogst zonderlinge gewaarwording ftoorde
mij ook in dezen toeftand, en was mij volflrekt raadfelachtig .
k voelde en hoorde namelijk aan hot benedeneinde van mijn
leger een geruisch, dat zich gedurig naar mijne voeten toe
bewoog, en in hetzelfde oogenblik vatte lets mij .nen grooten
teen en zoog daaraan ; ieder oogenblik voelde 1k dit duidelijker ; bet was lets vochtigs, lets weeks, lets walgeliiks, dal
aan mijnen teen trok . Verfchrikt feheurde ik den voet terug ;
cen laid fmalcken volgde . Alles word weder ftil ; ik hoorde
den polsflag in mijne aderen ; maar bet onbekende ding greep
niijuen teen op nicuw, en begon de operatic van voren aan.
Den voet terugtrekken en met de hand naar de plaits fasten
was een, en, o hemel! wat greep ik? - een' grooten kop
vol haren, met een paar groote natte oogen . Mijne ontfielde
verbeelding bragt zulks in verband met bet lijk ; en ik verivachtte ieder oogenblik nicts anders, dan dat hit lijk of het
onbekende monfler mij op den hats zou fpringen .
k was
nicer dood dan levend, en doorwaakte alzoo eenige angstvolle urea, die mij bijna mijn verfland deden verliezen . Mijne oogen waren ftrak voor mij been gerigt, want ik geloofde
ieder oogenblik wat akeligs to zien, toen ik eludellik tegenover mij een klein venfler befpeurde, en door hetzelve, dat
bet buiten begon to dagen . Dit was eene blijde gewaarwording . k fprong op, en zag rondom mij ; de voorwerpen
om en bij mij , de warden van riin vertrek begonnen allengs
to graauwen, en kwamen als uit den ichoot des nachts to
voorfchijn .
k bleef flaan ; bet word gedurig lichter ; ik •k on
bet cen na bet ander onderfcheiden . Toen ilond ik vlak voor
bet lijk ; her was een oud man, die bijkans naalu op eene
plank uitgeftrekt voor mij lag . Verfchril :t over dit akelig gezigt, deed ik een' flap ter zijde ; met dezen flap trad ik op
lets ruigs en harigs, dat levend was . Nieuwe fchrik! k zag
voor mijue voeten, en daar lag - ik kon bet naauwelijks
oil-
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4nderkennen - een kalf, dat zich zamengekromd had, en
zoo zwak was, dat bet niet kon opfaan .
Naar mate de duisternis verdween, kon ik alles naauwkeuriger onderzoeken, wat mij tot hicrtoe zoo vreesfelijk be .
angfligct bad . n de nabijheid van een lijk had lk werkelijkgelegen, en eigenlijk vlak onder hetzelve .
er fond digs
bij de kagchel . Door de warmte waren de verfijfde leden
eenigzins buigzaam geworden, en alzoo een arm van bet lig .
chaam afgegleden, waardoor ik ongelukkige, die mij in bet
donker daaronder gelegerd had, dien geduchten flag ontving .
Tbans ging de deur open, en de binnentredende waard,
wien ik vergramd mijn nachtavontuur verineldde, verontfchuldigde zich, dat hij geene andere plaats in huis onbezet had .
et lijk was zijn vader, die van daag gekist en begravett
zou worden .
et kalf was een paar uren v66r ik aankwant
geboren ; en dewijl bet niet regt gezond was, had zijne
vrouw hetzelve in dit vertrek gebragt, de kagchel geflookt
otn bet to verwarmen, dewijl bet in den fal to koud was,
en met warme melk willen opbrengen, tot bet wat ferker
zou zijn . Gisteravond, wegens bet kr9keel metzijne vrouw,
had hij vergeten, mij van dit alles to onderrigten .
Nu waren mij de raadfels opgelost ; nu wist 1k, waaron :.
reeds, toen ik aankwam, deze kagchel gefookt werd, ook
wac aan mijn' teen gezogen had, en wien de verfchrikkelljke
hari e kop toebehoorde, dien lit in handen kreeg.
Met blijdfchap ontvlugcte ik nu mijn' vreesfelijken kerker,
nam een fchraal ontbijc, mijne reisgenooten kwamen bij mij,
en op onze verdere reis verfehafte - zoo als bet gemeenlijk
pat - miju nachtavontuur dikwijls fof tot een vrolijk oil
.
derhoud .
(Net vervolg en got hierna .)
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Eene ware Gebeurtenis .
De Gefchiedenis heeft ons menigen trek van kinderlijke
liefde, fine onderwerping en edele zelfverioochening bewaard .
er volgende verdient insgelijks op hare onvergankelijke tafelen gegraveerd to worden .
i
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was

een arme

daglooner to

ij onderhield, gelneenfchappelijk

met zijne vlijtige huisvrouw, eels tatrijk gezin door zwaren
arbeid . Met huisfelijken vrede, vrolijkheid en vertrouwen
op God, genoten zij hot zuur verdiende, fchrale fl :ukje brood,
tot dat, met eene langdurige krankte der anders zoo werkzanie huisvrouw, zorg en kammor in hunne hut kwamen .
Niettegenflaande a4 A T T l A S zjne pogingen verdubbelde,
ofiChoon hij dii;wijls den nacht to baat nam om iets meet to
verdieuett, offchoon hij zijn eigen voedfet befpaarde am zijnb
kindoreu to verzadigen, hielp dit ales flechts weinig, en van
dag tot dag word de afgrond van ellende, aan wiens rand hij
moedeloos fiond, dieper.
De winter van 1803 began met cone ongewone flrengheid
dringende behoeften, waarin hij niet voorzien lion, martelden
den braven huisvader ; daarbii kwam, om ziju' nood tot bet
uiterae to drijven, dat zich thans geene gelegenheid meer
opdeed am iets to verdienen, dewijl alle veldarbeid wegeno
de flrenge vorst onmogelijk was . Wanhopig zag hij naar een
middel tilt um zich en de zijnen van den ellendigen hongerdood to redden - vergeefs ; iedere paging mislukte, elke
bemoeijing was vruchteloos .
ommer en gebrek wierpen no oak den armen M A T T
A S
op bet ziekbed, en hoc hulpebuos gezin zocht door bet verkoopen van bet ombeerlijke, en eindelijk oak van bet onontbeerlijke, den celkens meer knellenden wood of to wereu .
Ledige warden omringden bereids het flrooleger, waarop de
kranken fmaehtten ; zelfs de laatfle zaaiaardappelen, de hoop
des roekomenden jaars, wares opgegeten, en van de fparren
des dales word nag de zwakke vlam aan den haard onder.
houden, en belette de verftijvende koude, zich bij den knagenden hanger to voegen .
As
Eij bet overzigt van dozen jammer , voelde M AT T
2ijne verdwenen krachten als 't ware op eens wederkeeren .
ij flond op - bet was , alsof de Godheid, zich over hem
erbarmende, hem zijne gezondheid wedergegeven had, am
nog dene, de lantlle paging tot behoud van de zijnen to
wagen ; want offchoon MAR A, zijne oudfte dochter, eon
liefcallig meisje van vijftien jaren, hoezeer oak haar gevoel
zich daartegen kantte, zelfs aan den fmaad van bet bedelen
zich onderworpea had, was toch de op deze tteurige wijze
ver-
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verkregen bijfland zoo gering, dac hem thans flechts nog ddn
vitzigt op redding overbleef.
n her Rhongebergte namelijk, wear M A T T
A S zijne eer.
lie jeugd had doorgebragc, hoopte hij zijn aandenken nog
diet bij de genen uitgewischt, die hij trouw en eerlijk gediend had . Verfcheiden zijner voormalige meesters wares
welgezeten, en hij kende hunne menschlievende denkwijze.
Zeker, this droomde zijne wader moedfcheppende ziel, zul9en zij van hunnen overvloed rnij zoo veel geven , als noodig
is om niec met de mijnen gedurende dezen harden winter om
to komen . Door verdubbelde vlijt wit ik dan in den zomer
trachten de onderfleuning to vergoeden, die thans mijn ]even
rekken en vrouw en kinderen behouden zal .
ij deelde derhalve zijne vrouw her befluit mede, zich op
leis to begeven, en maakte alle toebereidfelen, hetzelve fpoedig, gelijk de nood vereischte, ten uitvoer to brengen ; maar,
niettegenflaande zij de noodwendigheid van fpoedige hulp diep
gevoelde, kon zij Loch niet zonder fnlartelijke weemoedigheld zich van haren, eerst onlangs, gelijk zij geloofde, herilelden, man fcheiden .
ad zij zijnen toeflaud regt kunnen
beoordeelen , zij zou tot geen prijs hem hebben laten vertrekken ; want de opgewekte levendigheid, die hem bezielde, was flechts cen bedriegelijk masker van genezing, flechts
her door vleijende hoop weder aangewakkerde lampje, dac
nog eenmaal heldert flikkert , en dan - uitgaat. Tot hare
geroscllelling moest hij inwilligen om MAR A tot gezelfchap
mede to nemen . Zij kon ten minile, gelijk eene andere ANT G 0 N E, met jeugdige kracht haren vader her fteile gebergte opleiden, hem de creurigheid van het alleenzijn, de vermoeijeuis van den verren weg verzoeten , en, wanneer God
de harten der menlchen bewoog, die hij ging aanfpreken,
hem de levensmiddelen helpen dragen, waarmede hij fpoedig,
zecr fpoedig beloofde tot de hongerenden terug to keeren.
M a T T A s had zeker liever gezien, dat M A R A tot Oppasting van hare nog altijd zwakke moeder to huis gebleven
ware ; maar hij kon her vereenigd bidden van beiden niet wederilaan .
ij kuste zijne bleeke vrouw, die hem biddend naweende, en ving den 25 Februarij 1803 de zure reis aan, die
geen waarfchuwend voorgevoel hem zeide, dat de laatfte was .
n her eerst trad hii moedig door de diepe fneeuw voort,
die zijn' woesten weg bedekte ; maar fpoedig bleek her, dac
i 2
flechts
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flechts de (panning der koortshitte, geenwedergekeerde krachr,
hem op de been hield . Bij de fterke afmatting, die hem
overviel, kwam eene beroerte, gelijk verfcheiden kenteekens
san zijn ligchaam verrieden . Een half uur van Oberelzbach,
bij bet fteenen huis, viel de ongelukkige ter aarde ; en de
teeder bezorgde dochter ftierf, als een flagtoffer van aren
pligt, met hem .
Zij had zich wel kunnen redden, ware zij fpoedig gevlugt ;
doch haren vader niet to verlaten, hem, ware bet mogelijk,
in bet leven terug to roepen ; fchcen hear een heiliger pligt
dan haar eigen levee to redden, hetwelk weldra eene prooi
der vinnige koude werd . Men vond, na twee dagen, de
beide bevrorenen, en hun hartverfcheurende aanblik drukte
maar at to duidelijk bet innige, hoewel vergeeffche ftreven
van kinderlijke liefde nit, die, zonder aan zichzelve to denken, zichzelve opofferde ; want de trouwe dochter lag, bijna
ontkleed, over bet lijk van hares geliefden vader, alsof zij
door de ieugdige wartnte haars ligchaams den ijskouden piji
des doods van zijne borst wilde afweren .
are armen waren
vast om hem geflagen ; haar haar fladderde los in den wind
(want zelfs van haar hoofddekfel had zij zich beroofd, om
den verftijfden vader to verwarmen) ; onder zijn hoofd lag
haar jakje ; over zijn ijf was haar rok uitgefpreid ; haar' halsdoek had zij om zijne voeten gewikkeld .
n hare halfge.
opende oogen glinfterden nog de in ijs verheerde tranen, waarmede zij, en ach ! vergeefs, om hulp fcheen to fmeeken .
De vorst had de zachte rozen van haar aangezigt behouden :
bloeijend, als in haar leven, was zij ook nog in den dood ;
en in de roerende fmart, die hare crekken uitdrukten, mengde
zich die zachte onderwerping, die ook dan niet mort, wanneer bet lot op doornvolle en donkere wegen voert .
Een gemeenfchappelijke grasheuvel dekt vader en dochter
op bet kerkhof to Oberelzbach . Men haastte zich, toen men
hun overfchot begraven en de aanleiding tot kunnen dood
vernomen had, de beklagenswaardige weduwe van den onge .
lukkigen M A T T 111 A S to onderfteunen . Maar ach 1 wie kon
der ongelukkige een' echtgenoot en kind vergoeden, die beiden verdiend hadden nog lang tot voorbeelden'van huwelijkstrouw en kinderlijke liefde op de aarde to verftrekken?
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ef, hoven 't flatig bosch , dat fieraad van uw wallen,
Uw tempeltinne omhoog, aloude mijterflad!
't s waar, uw welvaart zonk, uw grootheid is gevallen,
En naauwlijks rest u meer, dan't geen ge eens wart enhadt .
't Geboomt', dat u omringt, bedekt de ontvolkte ilraten,
Waar eens, in blijder tijd, gebouw en woning flond ;
Waar nu, 't verderf ter prooije, en eenzaam en verlaten,
Ben bouwval zich verheft, op fchaars betreden grond .
Wie Loch kan zonder fiuart die doodfche wijken naadren?
De distelfruik verflikt bier zelfs het welig gras :
Verblijf der nijverheid van nooit volprezen vaadren!
Ach, aarlem is niet meer, war
aarlem eenmaal was!
Eens was . . . en thans niet is, en ligt nooit wear zal wezen ;
Want war kan bier op card' den drang'van't lot weerfaan?
Wie logenflraft her fchrift, dat de eeuwen ons doer lezen :
„Al war op de aard'verfcheen, verdwijnt en moot vergaan ."
Vergaan ! . . . hoe doodsch en naar klinkt, van mijn doffe fnaren,
Die treurtoon! Zangfler, zwijg, en flaak her lied der fmart ;
Verlaat dit droef tooneel , en , hooger opgevaren,
Schep daar een kalmer toon, tot troost voor't lijdend hart!
1\-taar neen ; gij blij ft langs de aarde en laarlems wallen zweven .
Waarom toch bier vertoefd, waar zoo veel groots verzonk?
Waartoe mij rondgevoerd langs duintop, veld en dreven?
Den luister mij gemaald, die eens zoo fchitt rend blonk?
't osc veel aan 't ollandsch hart, ondanks zichzelv', to flaren
Op al war vroeger eeuw eens heerlijlt zag beftaan,
Op at war viel en zonk, en aan de ontltemde fnaren
Den treurtoon afdwingc bij 't ontzettend woord ,vergnan!"
Maar hoe! war rest een' zoon, die 'svaders grafgefteente,
Vol eerbied, nader treedt, gelijk een heiligdom,
En, treurend, offers brengt aan 't fchier vermolmd gebeente,
Maar niets dan tranen heeft, van fmart en weemoed ftom?
War rest hem dan tot troost, war kan hem heulfap fchenken,
Te midden van 't verdriet, van tranen en geween?
ij voelt zijn fmart verligt door 't kalm en vrij herdenken
i 3
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Van 't eens gefmaakt geluk, de blijdfchap van 't voorheen .
Nu flaart hij, vol gevoel, op 't zoet der jong'lingsjaren,
Wat hem ziju vader was, war hij door hem genoot ;
Nu wordt zijn fmart verligt, bet Teed fchijnt weggevaren,
En liefde wint den flrijd op rampfpoed, graf en dood .
Zoo, ', arlem! coil ook ik bij pain en bouwval weenen ;
Want dierbaarblijftmij'toord,aan'tNeeriandsch bloedzoowaard:
'k Wil met mijn klaaggefchrei mijn liefde en lof vereenen ;
Want nooit vergaat uw roem ; uw glorie blijft gefpaard .
Terug, terug vanhier, die Ne6rlands naam durfc honen ;
Wien aarlems droeve val een' fchamp'reu potlach baart!
Ze fs aarlems laatfle muur zal nog der wereld toonen,
Wat aarlem eenmaal was voor Ne6rland en voor de card' .
'k Zie heinde en veer den Spanjaard naadren ;
Toledo zelf geleidt bet beer ;
em blaakt de wraakzucht hart en aadren ;
De bloeddorst fcherpt zijn krijgsgeweer .
i) komt : wat kan hem weerlland bieden?
o aarlem! last uw helden vlieden,
Voor zulk een' kampilrijd onbefland .
Maar neen ; gij houdt de poort gefloten ;
't Gevaar kan flechts den moed vergrooten
Van helden, trouw aan 't vaderland .
Laat Flips, ja laat astielje fpreken,
En tuigen van den fchrikb'ren fcrijd .
Zie 't Spaanfche bloed den grond doorweeken ;
Eeu' grond, der vrijhe~d toegewijd .
Zie Ripp_rda den wal verweren,
En met her fcaal den vijand keeren,
En pal fcaan in 't noodlottigst uur.
Zie! enau blikfemt met den degen,
Eu Nat de woeste fcormers tegen,
En dondert hen van wal en muur .
Zie, zie in 't eind' de vesting bukken,
Ten top van jammer en verdriet :
t Gebrek kan helden 't ftaat ontrukken,
Maar haizen krommen kan bet niet .
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Daar Nat hij , de eer der asfelaren
er lot biedt redding uit gevaren,
En naast die redding ftaat de dood .
De doodl , . . swat zal de held lifer ldezen?
et fpreken doer hem 't boofd verliezen ;
ij fpreekt . . . blijfc held . ., en eeuwig groot.
la, aarlems kroost kon dapp'ren kweekeu,
Zelfs nan den boord des Nijis vermaard.
la, aarlems moed ftond onbezweken
Voor 't won van 't Sarraceenfche zwaard .
k hoor klaroen en pauken klinken ;
k zie de kruisvaan heerlijk blinken
n gloed van 't ooster-zonnelicht .
n fchaduw van de ceuwbanieren,
Mag aarlem glansrijk zegevieren,
Mar 't fterke Damiate zwicht .

Uw roem, o ftad! zal immer duren ;

Die roem wordt tijd noch lot ten buit
Want eenmaal, in uw grijze muren,
Sprak oster's geest orakels uir.
a, hier is meer dan kriigsviktorie ;
ier, bier blinks meer dan heldenglorie :
't s roem, waarin zich de aard' verblijdt.
'k Zie 't licht met tascbaar duister kampen ;
Maar oster komt, verdrijft de dampen,
En - lichc en waarheid wint den fcrijd .
De drukknnst, naauw 't beftaan gegeven,
Treedt aan de hand der wijsheid voort,
En doet den uaam van oster !even,
Tot zelfs aan 's werelds uiterst oord .
Licht, kennis, deugd, en menfchenwaarde
Werd wear vereerd door 't kroost der aarde ;
De nacht der bastaardij verdween ;
et menschdom, als op nieuw herboren,
Trad moedig naar de tempelkoren
Van kunst en wetenfchappen heeu .
i 4
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Niets kan, niets zal het licht verdooven ,
Waar aarlems ftedekroon med praalt .
Die glans gnat zelfs den gloed to boven,
Die van der helden eerkrans ftraalt.
er nakroost moog den roem vergeten,
Die ons een enau groot doet heeten,
eel de aard' blijfc borg voor oster's eer.
Zijn naam klinkt tot aan de oosterftranden ;
Zijn roem wedrgalmc in de avondlanden,
En wordt gehoord aan 't Baltisch meer .
De tijd, die 't al tot ftof doet keeren,
Moog oster's woning doen vergaan,
Dien grond voor zich ter proof begeeren,
En bind en mnur ter neder flaaNN ;
't Moog dreigen, kraken, nederftorten,
Niets, niets kan oster's eer verkorten ;
Zij zely' kent wisf'ling, fchok noch val .
Neen, niets kan oster's grootheid krenken ;
Een wereld blijft aan hem gedenken,
Als aarletn niet meer wezen zal .
Maar dan, als aarlem ftort in puinen,
(Verhoed dit tang, almagtig God!)
in, dan befchreit eens op dees duinen
Een eedle Bard dat droevig lot .
Dan zal hij, door verheven zangen,
Mijn zwak en kunstloos lied vervaugen,
En heffen grootfcher lofzang aan.
Een roem, zoo groot, is onverganklijk ;
ij is van tijd noch lot afhanklijk,
Maar blijft in eeuwigheid beftaau .
lh'i ; 1818 .
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EENE WE N G BEhENDE ANECDOTE WEGENS MAR A ANTO NETTE VAN OOSTENR

.

Y v ij zijn verre van aan alles geloof to flaan, wat men gewoonlijk van droomen, verfchijningen en voorgevoelens ver .
haalt ; wij houden die inwendige flem niet voor onbedriegelijk, die eensklaps in onze ziel klinkc, om ons een kort op
handen gevaar to voorfpellen : naar er zijn zoo vele voor
beelden van voorgevoelens, die door achtingwaardige en on .
bevooroordeelde Schrijvers bevestigd worden, dat men ook
onmogelijk geheel ongeloovig in dit opzigt zijn kan . Men
vindt in de Gedenkfchriften van SULLY, dat l E N D R
D E
V,, op denzelfden dag dat de moorddolk van R A V A L L A C
hem trof, met het voorgevoel dezer gruweldaad nit de Louvre ging, welker gevolgen voor geheel Europa zoo treurig
waren .
Bij gelegenheid dezer Anecdote herinneren wij ons tevens
eene andere, weinig bekeude, nopens e'en der doorluchtigfle
ilagtoffers van de Franfche omwenteling . Geloofwaardige ooggetuigen hebben ous deze Anecdote verhaald en derzelver
waarheid bevestigd .
Verfcheidene jaren v66r de omwenteling ging M A R A A N•
TO NETTE,
oningin van Frankrijk, op zekeren morgen,
van drie of vier dames verzeld, wandelen in den tuin van
Trianon . Zij was op lien dag zeer vrolijk en tot fchertfen
geflemd . Toen de oningin en hare dames nit eene beukenaan kwamen, ontmoetten zij een welgekleed man, die zich
dadelijk met eene eerbiedige buiging verwijderde .Nauwe,
lijks, echter, had de
oningin den onbekenden in het gezigt gezien, of zij word door een onwillekeurig beven en
plotfelingen fchrik dermate aangegrepen, dat zij een' luiden
gil gaf, en haar gelaat met de handen bedekte . De ontflelde
dames kwamen de half onmagtige
oningin dadelijk to hulp,
die kort daarop haar bewustzijn wederkreeg, en vroegen naar
de oorzaak van deze plotfelinge ontroering . „ Wat ik ge• voelde," antwoordde zij, nog immer hevig ontfleld, „ is
• mij zelve onverklnarbaar. Naauwelijks had ik mijn oog
• op den mensch geflagen, then gij daar girds nog ziet gaan,
• en die mij geheel onbekend is, of ik ondervond eene plot .
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felinge ilremming van bet bloed in mijne aderen ; een doo .
„ delijke fchrik, wiens oorzaak ik zelve niet weet, over„ meesterde mij, en nog ziet gij niij fidderen ."
Wil men weten, wie de onbekende was, wiens aanblik op
de oningin dezen ontzettenden indruk maakte ? - ik zelf
fchrijf zijn' naam met afgrij zen - bet was S A N T E R R E, die
naderhand de beul van aren Gemnal werd .
Gij, hedendaagfche Wijsgeeren, die in den phyfeken mensch
de ontcijfering van den zedelijken zoekt, verklaart mij Loch
dit voorgevoel !

„

D E W E R E L D
LEN

ALE

DOS

OO P.

"De wereld een kaleidoskoop ?" . . .
a, vrienden! 't fchijnt mij dus gelegen .
Befchouwt flachrs den gewonen loop ;
Zoo protesteert ge er wis niet tegen .
Ei, leent me een oogenblik gehoor ;
'k Bewijs't u, in een vriendlijk praatje :
De wereld houdt haar glas ons voor ;
En wij - wij kijken door het gaatje .
Welaan! den koker aangevat,
En dan terflond een oog geflrten .
elaasf hoe dikwijls moet men dat,
Wil men zijn' neus niet telkens flooten!
ijkt nu regtuit! - Er zijn er veel,
Die garen eens ter zijde g uren ;
Maar bun ontgaat bet beste deel,
Terwijl zij kijken naar de buren .
ijkt
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ijkt dan regtuitl Wat ziet ge thans? -

„ Een fp1nneweb, met fcherpe hoeken." -Ach l ondanks zijn' gekleurden glans,
unt gij er 's werelds beeld in zoeken .

Draait zachtkens nu de buis in 't rond .
De wereld is vol draaijerijen ;
En wie 't verdriet, (ik zeg bet rond)
Die mag haar ganfchen omgang mijdn.

„
oe nu! Ziedaar een fchittrend rad :
„ Fortuin verfchijnt mij naar bet leven ." Welt doe uw best, dat gij haar vat ;
Zij zal u, als in 't glas, begeven.
„ ten ridderkruis vervangt de plants ." Gij moogt u met de aanfchouwing laveni
't

Zijt gij met vrouw Forruin geen maats,
s vruchteloos er om to draven .
„ Alwedr een nieuwe tooverij

• Men kan er fchier geen oog op hou&n ." Zoo leers dan, vrienden! wat bet zij ,

hndien ge op 's werelds duur wilt bouwen .
„ Ziedaar een kruis met ijzren ang,
etgeen twee gouden ketens fchragen ." •
o! Draait 1 Wij hebben al to lang
Vergulde ketens moeten dragen .
„ Wat fchat van paarlen en juweel,
„ Meer dan genoeg voor heel ons leven " -Grijpt toe ; hij zal a juist zoo veet
Als een Silezisch briefje gevenl
„ o ! Zie lees kroon van diamant! . .. .
„ Och beer l z4 is alreeds daarhene ."
Z66 raakte een kerzerskroon vaksnt,
En Napjebrov?r op Se.
elene.
ii
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„ k zie een roos . . . (hoe fraai van kleur!)
„ En fcherpe dorens haar verpoozen ." Zd6 plukt men rozen zonder geur,
a dikmaals dorens zonder rozen t

,, k zie" . . . . Maar, is dit waarlijk zien?
Of, ligt, verfchijn('el zonder wezen?
eertom de buis, zoo gij mis11chien
Van dwaling wenscht to zijn genezen .
Vin dwaling! - Ach! laat hem den fchijn,
Die in de wereld moet verkeeren
Die fchijn is fraaijer dan bet zijn ;
En toch, men kan haar niet ontberen .
Gij wilt bet? Draait de buis dan los!
oe nu! Die kleine fnuisterijen,
„ (Zou 't waarheid zijn, of is 't een glos?)
„ Liet ik mij . daar zoo door verblij8n?"
„

o a! - Ziehicr Fortuna's rad ;
Die roos ; die paarlen en juweelen ;
Dat ridderkruis, in good gevat ;
Die kroon, die u zoo fcheen to fireelen!
Wat zijn ze? Scherfjes glas en fleen ;
Een brokje kant ; een kraaltje ; een loover!
oe is nu al die pracht zoo kleen,
En al die heerlijkheid zoo pover?
o l Treflijk beeld van 's werelds fchoon,
En van haar blinkende ijdelheden!
oe zinrijk ilelt gij hem ten Loon ,
Die al zijn hell zoekt hier beneden!
Wel dan, mijn vrieuden, wie wij zijn ,
(Ei, ftrijkt de zedeles in 't laadie!)
Vergapen we ons Wet aan den fcbiin ,
Terwiji wij kijken door het gaatje .

sis.
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Redevoering, gehouden in de algemeene groote Vergadering
van het unstgenootfchap, onder de fpreuk : ERDOOR
TOT OOGER, to Rotterdam, bij gelegenheid van de
plegtige uitdeeling der Eereprijzen, op den
a5fleu April 8 8 . (*)
Door
G . DE ME ER,
"unstfchilder to Rotterdam .
Een betoog, toehoorders! hetwelk gij alien voorze.
ker , zonder eenig nader bewijs , bereids toeftemt ., dock
welts gewigt desniettemin door niemand ewer zal ontkend worden, en waardoor ik hopen mag, aan bet
oogmerk dezer luisterri'ke zamenkomst doelmatig to
kunnen beantwoorden, daar het eerfte deel mijner rede
eene
(*) Deze Redevoering werd voorafgegaan door eene does,
matige inleiding, bet Genootfchap Pit den Spreker meer bijzonder betreffende, en befloren met gepaste aanfpraken, zoo
bij bet uitreiken der eereprijzen, als daarna, ter plegtige
danltbetuiging man de leden en aanwezigen , die dit luisterrijl :
Schilderfeest met hunne tegenwoordigheid haddeu vereerd .
.rEN61;LW . 1S i} . No .
.
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eene dadelijke betrekking liceft op de vorming des
kunitenaars, waartoe deze inrigting ceniglijk beflaat,
terwijl het andere ons de gunftigfte uitzigten opent,
om , bij bet genoegelijk aanfchouwen van zoo vele heiligdommen der kunst, als eerlang hare eere en waardij
zullen verhoogen, de toekomst vrolijk in to zien , en met
meerder warmte en deelneming, dan immer to voren,
een feest to vieren, hetwelk thans gewisfelijk, nA de
hoogtijden ter eere der Godheid,, ons den meesten eerbied en de hoogfte belangilelling inboezemt , nude booge Regering des lands de eere der kunst openlijk verheft, nu zij zelve uwe veeljarige feesten goedkeurend
bekrachtigt, en wii bii voorraad reeds, als in haren
naam , den lauwer vlechten voor hen, die in het flrijdperk des roems fchitterend uitblinken . Ziet daar,
kunitenaars en kunstbeminnaars ! de emming, waarniede ik voor u optrad,en welke ik zoo gaarne ook bij
u wenschte to behouden en to verlevendigen ; ziet daar
den aard en bet doel van dit der 1,unst geheiligd feest ;
ziet daar de reine genoegens , welke ons aan het einde
dezer plegtige zamenkomst verbeiden ! De Genius der
kunst verheffe daartoe . onzen geest boven den kring van
alle aardfche zorgen en nietigheden , ten einde wij eeniglijk op het ware, goede en fchoone mogen flaren ! lij
zelf ftorte in ons lien vrede des genioeds , die harmonic
der ziele , (iat goddeliik eenftemmig kunstgevoel, hetwelk eene andere hemeldochter, onze zuster, de toonkunst, bij eene gelegenheid als deze, elders verwckt,
en waardoor zij alle kunften en harten aan het goede
verbindt !
De oprigting van teeken- en fchilder-akademian in
ons vaderland een krachtig middel ter vorming van
lofwaardige kunfienaren, dit is bet eerfle, waarop ik,
naar aanleiding mijns onderwerps , uwe aandacht bepalen moet . En , toehoorders , welk een heerlijk gezigt
levert ons dit ruitu en aangenaam veld!
Reeds
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Reeds bij den eer(ten aanbl k treft ons de algemeen .
heid der inrigtingen, wier innerlijke waardij wij u in
eenige hijzonderheden wenschten to fehetfen . Niet
flecht's in de voornaamite iteden onzds vaderlands, maar
allerwegen, zien wij eerlang, door de hoofden onzer
verfchillende volksmenigten, kweekfcholen onder ons
opgerigt, welke de beoefening der teeken , meet-,
bouw- en doorzigtkunde eeniglijk ten doel hebben . En
welk kunstbeminnaar blijft koel bij zulk eene befchou .
wing? Wie gevoelt het niet, hoe vole genien nit de lagere volksklasfe hierdoor zullen ontdekt worden , welke de Godheid kennelijk met de gave der fcheppings .
kracht toerustte, maar aan welke geboorte en opvoeding de noodige middelen ter vortning tot nu toe geweigerd hadden? a, mijne hoorders! nu is de tempel
der kunst , to voren alleen genaakbaar voor den rijken
en aanzienlijken, geopend voor alien, wier zielen het
gevoel voor het fchoone en verhevene meer of min is
ingedrukt . Alle de inwoners van dit rijk, alle onze
landgenooten worden als ter kunstoefening uitgenoodigd .
Aller aanleg, aller geestl :rachten worden beproefd en
ontwikkeld ; en al ware het ook, dat wij in onzen leeftijd hierdoor flechts ddn genie , als die van R e n B E N S
of V A N D E R W E it r, zagen ontdekt en verrijzen,
dan reeds niogt bet vaderland zich beloond en gelukkig
achten , zoodanig een' kunltenaar der wercid to hebben
geleverd .
Maar nog oncindig nitgebreider is bet nut dezer algemcene kunstbeoefening ; want wie zou den invloed
durven ontkennen, dien dezclve noodzakelijk hebben
moet op de vorming van den fmaak, in de uitoefening
veler handwerken en voorwerpen van gewoon bedrijf?
nzonderheid werkt die invloed weldadig op onze fa.
brijken , op alle takken van nationale nijverheid, en op
den voortgang en de verhooging onzer burgerlijke en
vesting boowkunde. En, behalve deze natuurlijke
voordeelen, wie zou bet zedeliik nut dezer tichtingerl
kunnen loochenen? Berchaving van den geest is toch
k
bet
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bet eerlte middel om bet zedelijk gevoel op to wekken ;
en wat is daartoe beter, dan der volksmenigte eene bezigheid to verfchaffen, welke verftand en hart gelijkelijk treffen moet, en de uren van uitfpanning, vaak
aan beuzelingen of zedeloosheid gewijd, doet befteden aan de beoefening eener kunst, welke, behalve bare zoo even genoemde nuttigheid voor alle itanden des
maatfchappelijken ]evens , daarenboven, nit aren goddelijken aard en doel, juist gefchikt is, om het fchoone en verhevene in de voorwerpen der natuur to doer
opmerken , - om in deze , door de hand des kun{tenaars als ten tweeden male gefchapen, de fchepping
Gods to doen bewonderen , en dus , door de gewrochten der kunst zelve, denkbeelden van des menfchen
voortrefl'elijkheid en grootfche beftemming in den prillen leeftijd op to wekken ; of, hetgeen hetzelfde zegt,
om der jeugd, in een zinnelijk tafereel , eene belangrijke
zedelijke waarheid op bet hart to drukken, en dezelve
alzoo, door het vermogen en de beoefening der kunst,
tot de betrachting van bet ware , goede en edele onveranderlijk to flemmen? - Deze, mijne hoorders, zijn
de groote voordeelen, welke zoodanige welingerigte en
welbeftuurde kunstgeftichten kunnen en moeten aanbrengen, en die wij ons derhalve van derzelver oprib
ting onder ons flellig mogen beloven .
Spraken wij tot hiertoe flechts van de nuttigheid dezer inrigtingen voor bet algemeen , en hadden wij daarbij bepaaldelijk bet oog op bet lagere onderwijs in de
dus genaamde teekenfcholen, onze blikken moeten zich
verder uitftrekken ; wii moeten , naar ons plan , tot bet
hoogere licht der kunst zelve opzien , en meer bijzon.
der bet beftaan der teeken- en fclulder - akademien befchouwen als een krachtig middel ter vorming van lofwaardige kunftenaren .
De befcheidenheid verbiedt ons , aan dit deel onzer
rede die ruimte to geven, welke de riikheid en bet belang onzes onderwerps vorderen ; en, om oils der kortheid
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heid to bevlijtigen, willen wij flechts vier voorname
bijzonderheden daarbij aanftippen
Wanneer wij, mijne hoorders ! eene welingerigte tee*
ken-akademie (want op deze moet, in onderfcheiding
eener fchilder akademie, bet cerst onze aandacht gevestigd zijn) binnentreden, treft ons al aanftonds de
verfcheidenheid van aanleg en bekwaamheden der verfchillende voorwerpen, welke in dezelve onderwezen
worden ; en wij vinden in bet gezellige en gemeenfchappelijke dezer oefeningen eene karaktermatige eigenfchap ,
die zulk cene inrigting bereids van eene gunitige zijde
kenmerkt . Eene zoodanige beoefening der kunst, meenen wij , heeft toch alrijd iets aangenamers, iets gemakkelijkers, iets nuttigers , boven de kennis, welke
den leerling door bijzonder onderrigt wordt ingeprent .
n eene welbeftuurde teeken - akademie leert als 't ware
de een van den ander ; een edele naijver wordt algemeen en krachtig onder hen opgewekt, en de vorderingen der meergeoefenden ftrekken ten gevoeligen prik.
kel voor lien, die nog weinige voortgangen in de kunst
gemaakt hebben . Doch wat vermag bier een koel betoog, waar de ervaring zelve fpreekt? Gij alien, mijne
eeren ! kent bij ondervinding to wcl de uitgebreide
nuttigheid en bet vermakelijke tevens dezer gemeenfchappelijke zamenwoning der kunstbeoefenaren, dan
dat bet noodig zijn zoude, bier een oogenblik langer
bij ftil to ftaan .
Liever bepalen wij ons tot eene tweede voortreffelijkheid, door welke de teeken - akademien zich als leer.
middel loffelijk onderlcheiden en aanprijzen ; namelijk,
bet onkostbare van bet veelvoudig onderwiis, dat den
leerlingen in dezelven doelmatig wordt toegediend . flier
leeren zij niet bloot de teekenpen vaardiglijk behandelen , door de omtrekken en fchaduwen der fchoontte en
verhevenfte voorwerpen uit de natuur op bet vlak papier als levende daar to fteilen, maar verkrijgen eene
grondige kennis van die kunf'en, welke met de zoo
even genoetnde in een onaffcheidbaar verband ftaan .
k 3
let
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et zijn voornamelijk hare zusters, de meet-, dooren bouwkunst, die in cane welingerigte teekenakadernie , meer dan elders, grondig en doelmatig beoefend Eyorden ; en bun derhalve, wier aauleg daarmede het best overeenfleint, of die dezelve in den dagelijkfchen kring hunner bemoeijingen het meest behoeven, is bier de gelegenheid gegeven, om daaruit bij
vourkeur to kiezen, of wel, om alie de genoemde vakken,als een geheel tervormingdesfchildersbefchouwd,
min kostbaar to beoefenen . Waar ergens vindt men zoo
veel nuttigs en noodigs , inzonderheid ter aankweeking
van lofwaardige kunftenaren, alL+us middelpuntig vereenigd, en waar kan bet onderwiis doelmatiger gefchieden of verder worden uitgebreid? Getuige bier al
wederom uwe eigene inrigting, mijnc -leeren 1 en , zonder van haren gevestigden room in de meergenoemde
kunstvakken to gewagen , herinner ik u alleen aan onzen zaligetl D E W T, wiens ontleedkundige lesfen,
tocgupast op de beoefcningderteeken en fchilderkunst,
gewisfeliik nog veler hand befturen, wanneer zij bet
VLrheven tncnschbeeld naar bet geiladig veranderend leven malhn ; en deze herinnering ftrekke to gelijk ten
bewijze, ho , door gepaste voordragten in dit en andere vakken der kunst, het onderwijs in eene ttichttn`
als d_ze dorlmatiger dan el lers gefchieden kan, en betzelve nog altijd voor uitbreiding en verhooging vatbaar
bl ft .
Een derde en niet minder aanzienlijk voordeel, bet .
welk eene teeken - akademie boven eenig ander middel
ter onderwijzing bezit en oplevert , is, dat zij de groote modellen der oudheid, door alle eeuwen been tot de
meeste volkomenheid gebragt , in baar midden bewaart .
nzonderheid ziin bet de gewrochten der Griekfche bei .
telkunst, welke den roest der tiiden hebben verduurd,
en tot heden den arbeid van alle vroegere eeuwen als
omvatten, welker voortrefleiijkheid de ganlche ziel tot
kunstliefde ontvlamt, en haar to uelijk het eeuwig onvtrandcrlijk deiikbceld i ; ;drukt van bet ware fchoone en
verzi,t
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verhevene, waaraan de grootile genien hebben gear .
beid, en waartoe bet hooge doel der kunst zich eeniglijk uitllrekt ; deze uitmuntende voorbeelden, ons in
getrouwe kopiien inedegedeeld, f}rekken hier den kunstbeoefenaar ten gids, tot zoo tang hij befett, hoe de levende natuur op gelijke wijze kan en behoort to worden
nagevolgd ; en heeft hij eenmaal dien hoogen kunstzin
gevat, dan heft hij z1jne oogen tot de natuur zelve op,
dan ziet en befludeert hij bier bet pronkfluk der zigt .
bare fchepping, bet levend menschbeeld, niet flechts
in Un bepaald voorwerp , waar, zoo als zulks de
kunst vordert, in cene reeks van keurige modellen, om
daardoor tot bet denkbeeld van ware ichoonheid op to
klimmen, en hetzelve aan de kracit van zelffchtppen
en uitdrukken harmonisch to verbindcn . - Zegt mij,
toehoorders ! waar elders , dan in welingerigte teekenakademien, vindt men onder ons de gelegenheid, om
bet kunstgenie zoo doelmatig, en tevens zoo min kostbaar, to ontwikkelen? De onfchatbare vercameling der
antieken , welke deze oefenfchole der kunst verfiert, en
de erkende nuttigheid barer lofFelijke kunstbcfchouwingen
van de werken veler groote genien, kunnen bier almede deze vraag voldingend en bevestigend beantwoorden .
Eindelijk zijn bet de openbare bewijzen van eer en
belooning, door welke de meergenoemde kunstfcholen
ten krachtigen middel verflrekken ter vorming des echten kunflenaars . Zucht naar roem en voordeel gaat
toch met de ontwikkeling van den menf'cheli ken geest
hand aan hand, en was to allcn tijde de geheime of
openbare drijfveer van de fchicterende daden v elergroo .
t o manner . n de worlielperken der Grieken en Romeinen werden hunne helden gevormd, en in den ede .
len wedflrijd der kunft2n en wetenfchappen werden immer genien tot de meeste rijpheid ontwikkeld . a, gelijk de ware held alleen in den tegenfland words geboren, zoo ook words alleen de echte kunftenaar in den
ftrijd gevormd . Roem en belooning zijn de lerkfle prikk 4
kels
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kels tot geftadigen voortgang door beiden ; waar doze
bij een yolk niet meer beftaan, daar gaan heldenmoed
en kunstvermogen gelijkelijk ten gronde, en weldra
wordt bet renperk verlaten , waar geen lauwer meer de
kroon des overwinnaars is . Ook gij, mijne
eeren!
kent bij ondervinding de kracht van dit middel,dat den
fluimergeest onzer jonge kunstbeoefenaren telkens opwekt, hunnen ijver aanblaast, hen als met nicuwen
mood bezielt ; en bet plegtflatige dozer are, tot uitdeeling dier lauweren beftemd, levert ons cen vernieuwd
bewijs op , hoe hoog gij die flrijdperken der kunst waaruist deze zelfde ftrijdperken zijn bet, welke
deert .
cen voornaam beftanddeel der op to rigtene teeken-akademien zullen uitmaken ; en de verhoogde luister,welke dezelve alsdan van bet openbaar gezag der fladsregenten zullen ontleenen, bevestigt ons in de overtuiging, dat deze inflellingen onfchatbaar veel tot de vorming en volmaking des fchoonen-kunflenaars kunnen
en moeten bijdragen .
Ziet daar de voornaam{le eigenfchappen en voordeelen genoemd , welke de teeken - akademien , als opvoedingsmiddel voor den zich vormenden kunftenaar, gunilig ken merken . Maar, is dit middel voldoende, mijne
eeren ! om den eigenlijk gezegden fchilder to vormen ?
ndien wij bier alleen letten op den ftaat onzer hedendaag{che kunstichole, en bet oog vestigen op bet meerendeel onzer tegeriwoordige kunllenaren, dan fchijnt
deze vraag ons een toe{temmend antwoord of to dwingen : want aan de teeken-akademien, voor zoo veel
dezelven moor of min volkomen beflonden, was de zorg
der geheele vorming des kunftenaars eenigiijk toebetrouwd, en een voldoender middel was tot na toe onder ons als 't ware onbekend . Maar toetfen wij nu die
zelfde vraag aan bet hooge wezen en doel der kunst,
clan is ons ontkennend antwoord even fteilig als waarachtig, err dan blijft er voor de opvoeding van den
Lunstbeoefenaar veel to wenfchen overig .
Dvch ooi_ vats deze we t{chen Lien wij in onze dagen
de
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de vervulling .
a, mijne
eeren ! door de oprigting
der fchilder-akademien, in bet kunstlievend Antwer,
pen en weldra ook in de hoofdftad Amflerdarn gevestigd, is de lagboom opgebeven, die den kunf enaar
op den weg der kunst ftaande hield, en waardoor niet
weinige oorfpronkelijke genien nimmer haar einddoel
konden naderen of bereiken . Waar de hoogere teekenfchool haren arbeid ter opvoedinge eindigt, daar opent
do fchildere
akademie haren werkkring, om den leerling
tot zijne ware beflemming op to voeren ; en beider vereenigde pogingen, derhalve, zijn bet krachtdadige mid- ,
del ter vorming van lofwaardige kunf'enaren . Trouwens, mijne leeren, alle zoo even genoemde voordeelen , welke de teeken - akademien ter aankweeking des
kunitenaars doelmatig en loffelijk in zich vereenigen,
zijn niet alleen ook bet eigendommelijke der fchilderakademien, maar de laafflen munten daarin bijzonder uit
boven de eerflen, dat zij den jonge kunstbeoefenaren
de gelegenheid openilellen, oin hunne oogen tot de ware kunst zelve to kunnen opheffen , en , onder bet toevoorzigt en de leiding van beroemde mannen, zulke tafereelen to befluderen en na to volgen , die den toets
veler jaren of eeuwen hebben verduurd, die bet onbedriegelijke kenmerk eener echte fchoonheid en kunstwaardij met zich voeren, die, met bet werktuigelijke
eener gemakkelijke penfeelsbehandeling, de verfchillende manieren doen kennen, door welke de kunst zich
bet best laat voorflellen en uitdrukken, met . een woord
zulkc modellen, die, tertvijl zij de vonken van bet genie onzer kunflenaren krachtiglijk aanblazen, to gelijk
hunnen fmaak en ilijl tot betrachting en daarilellingvan
bet ware, goede en fchoone onveranderlijk vormen .
Behalve deze innerlijke waardij , ontleenen de fchllder-akademien aren voornamen luister van den troon
des kunstlievenden onings , die haar onwankclbaar bevestig .le, die z1jncn vorftelijl:en tit-.1 aan haar beflaan
verbond, en haar eene voortdurende befchermin ; verzekerde . ja, in eene hoogere mate is ook bier eer en
bek 5
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belooning bet middel, om den kunfl:enaar to vormen ;
want zij, die in den grootfchen wedflrijd de lauweren
der overwinning zullen behaald hebben, worden de bijeondere kweekelingen van den Vader des Vaderlands,
en gaan, op kosten van den flaat, de voorwerpen van
natuur en kunst bezien en beoefenen, welke bet fchoone en kunstrijke talid, als een tweede Griekenland, in
overvloed oplevert, om daarna, in het vaderland, dat
zijne hope vournameliik op lien gevestigd hield, mat
verhoogde eer en verdienflen teruggekeerd, deszelfs
kunstroem krachtdadiglijk to handhaven en teverlieffen .
Wat dunkt u , mijue eeren ! zijn de teeken- en fchilder-akademien, zoo als wij die in derzelver aard en
vutige lrkingheb n efchouwd,nietb gcfhikte
fie middel om vaderlandfehe kunftenaars onder ons aan
to kweeken, en geeft derzelver oprigring in onze dagen geene bliide hope voor tie toekomst ?
Zoo zijn wij dan aan het tweede deel onzer rede genaderd ; her flandpunt, namelijk, vanwaar wij u bet
aanvankelijk beflaan dier inrigtingen wilden doen bechouwen , als een gun/lig kenmerk van den geest onses
tijds, lot handhaving en verhooging van den Quden
rocm der vereenigde ollandfche en Vlaamfche kunsifcholen.
Om de oprigting van teeken- en fchilder-akademien
als een gunftig kenmerk van den geest onzes tijds to
befchouwen, is het noodig, dat wij ons eerst den Nat
der kunstoefening, zoo als dezelve onder ons, bijzonder ten aanzien van de vorming des kunflenaars, plaats
heeft, in eenc beknopte fchets voorfiellen, ten einde
daarna to gemaldzelijker de hooge waardij en de uitgeflrekte nuttiglieid dezer inrigtingen voor bet behoud en
de verhooging van onzen kunstroem to doen gevoelen .
En hoe , 1-1 . G . 11 . , is bet to dezen opzigte, over het
a eween befchouwd, onder ons gefleld? WTie zijn zij,
die zicii doorgaans eer.i,glijk en gelicel aan de beoefening
de-
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dezer edele, ja goddelijke kunst toewiiden ; en welke
zijn de middelen, die hunne oefening vergezellen, of
die to hunner vorming worden aangewend ? Wij behoeven ons flechrs deze twee vragen voor to ftellen, en
derzelver ontwikkeling zal ons een even onpartijdig
als bedroevend overzigt opleveren .
Wat dan de eerile betreft, wij zouden onregt doett
aan den geest onzes tijds, indien wij denzelven van
verflaauwing of teruggang in de beoefening der heel •
dende kunflen befchuldigden . Wij erkennen integendeel
met innige blijdfchap , dat die geest des tiids zich alierwegen onder ons to dezen aanzien voodeelig kenmerkt .
De aanzienlijkflen des lands weten niet alleen de waardij der kunst to fchatten, maar flellen er ook hunne eer
in, haar to beoe€even ; en bet onderwijs in dezelve
wordt thans, meer dan ooit, als cen voornaam deel
eerier befchaafde opvoeding befchouwd . Doch, hoe
loffeliik en aanprijsfelijk dit op zichzelve ook zijn moge,
de ondervinding echter heeft bet bevestigd, in hoe vex •
re zulke oefeningen der ware kunstverhooginge zijn
voordeelig geweest . Slechts zeer weinigen dezer kunst .
beoefenaren konden zich boven bet middelmatige verheffen ; en fchaars vindt men er onder hunne voort .e
brengfelen,die om derzelver oorfpronkelijkheid of vrije
navolging den naam van kunstgewrocht verdiencn . En
geen wonder! Zij, van welken wij bier fpreken, be .
handelen de teekenpen of bet penfe .el flechts tot eetle
vermakeljke uitfpanning, of zoo verre zij zulks in den
dagelijkfchen kring hunner bemoeiiingen behoeven ; anderen wederom zijn to zeer door zorgen en werkzaamheden aan bun tijdelijk beroep verbonden , om , naar
lust en vei•m ogen, zich dezer fchoone kunfle meet
bepaald toe to wijden . En echter moet bij, die als kunflenaar zal uitmunten , eerie reeks van onafgebrokene en
langdurige fludien volbragt hebben ; en heeft hii die
eenmaal volbragt , dan vordert bet vrije genie niet minder tijd dan gezette infpanning tot bet fcheppen en daarllci-
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ftell°n van zulke voortbrengfelen, welke de waardij
der kunst in waarheid verhoogen .
Flet blijkt, dunkt ons, uit dit weinige aangevoerde
reeds duidelijk, hoe weinig de kunst voor hare verheffing en volmaking van zulk eene beoefening te wachten hebbe, ja hoe bet veeleer to vreezen is, dat zij aldus, fchijnbaar voortgaande, den teruggang heeft aangevangen . Voegen wij hierbij den lagen rang, welke
den kunftenaar, nog flechts v66r weinige jaren, door
zijne medeburgers werd toegekend , en de geringe fchatting, welke men aan zijnen arbeid bragt . Velen uwer,
mijne Fleeren! geheugt bet, hoe deze vrije en goddelijke kunst, welke eene eerfte plaats in de rij der menfchelijke bedrijven regtmatig verdient, tot een gewoon
handwerk werd verlaagd ; en wij alien weten bet, dat
Diet zelden nog heden bet vooroordeel van bemiddelde
ouders in den weg ftaat, om hunne kinderen , die daartoe den besten aanleg toonen , aan een zoo edel bedrijf,
als middel van beftaan voor de toekomst , over to geven .
ndien deze toefland de onze is , wie zal dan onzen
ouden knnstroetn handhaven en verhoogen? en welke
zijn de gei'chiktfte voorwerpen, (mits, even als de
reeds genoewde, met de noodige gaven der natuur toegerust) door wier genie bet goddelijke kunstvuur even
helder zijne ftralen fchiet, en wie derzelver ontwikl eling en uitbreiding eene blijdere toekomst opent? Zonder twijfel is bet dan de lagere volksklasfe , zijn bet de
minvermogenden, welke deze genien moeten opleveren .
En inderdaad, de gefchiedenis der kunst levert ons de
treffendfte voorbeelden op, dat niet zelden de ftulpbewoner zich door zijnen kunstarbeid eenen eervoilen
rang onder zijne tijdgenooten en eenen onflerfelijken
naain in haar gedenkboek verwierf.
Ook nog, mijne eeren, zijn die gaven der Godheid
onder ons algerneen ; en, gelijk zij in alle tiidperken
helden, wiisgeerLm en kunflenaars uit bet fchijnbaar
verachteliikUUe deel der menschheid ten voorfchijn riep,
Loo ook nog heeft de telg des rijken en aanzicnlijken
niets

EN EC

LDER-A ADEM eN

N NTDERLAf1D .

493

niets vooruit boven bet kind eons armen daglooners .
' aar beider aanleg moet ontwikkeld, beiden moeten in
de fchool der befchouwende en beoefenende kennis gevormd worden . De vonk van bet kunstvuur, welke
fours lang en diep in de ziel begraven ligt , en vaak door
eene verkeerde opvoeding fchijnbaar is uitgebluscht,
iheeft eene aanblazing van buiten noodig, om haar licht
uit de asfche to kunnen verbeffen . Dan ach, toehoorders! en dit ftrekke ter ontwikkeling onzer tweedeaanmerking, welke nevelen eener ijskoude ongevoeligheicl
beletteden finds lange dit licht , ook onder ons op to
gaan ; en welk een' treurigen blik werpen wij bier rub
waarts op bet tafereel der befchaafdheid, waarop wij
in onzen leeftijd anders met zoo veel regt mogen roemen!
mmers bet verval der kunst onder ons kenmerkt zich
van bet tijdftip af, dat de biyondere leerfcholen der
kunst in de werkplaatfen der fchilders als 't ware in
onbruik geraakten ; toen bet behoeftige deel onzer natie van alle kunstoefening verftoken bleef, en de rijke
kunstbeminnaar geen deel der fchatten, welke hij aan
oude voortbrengfelen der kunst befteedde, durfde afzonderen, ter ontwikkeling van zulke genien, door
welke de ware kunst zich met geftadige verheffing kan
uitbreiden, en bet toppunt barer volkomenheid naderen moet .
k beroep mij bier op de gefchiedrollen der
vorige eeuw,en op uwe eigeneervaring,mijne eeren!
Zelden toch mogt bet den jongeling van aanleg uit den
lageren burgerftand gebeuren, bijzonder onderwijs in
eene kunst to erlangen , welke hem in rijperen leeftijd,
in de uitoefening zips beroeps, van eene onberekenbare nuttigheid is ; terwiji hij, reeds op zijn o of l2de
jaar, het wekelijks verdiende penningsken in den fchoot
zijner ouderen werpen, en mede in de behoeften cens
talriiken gezins voorzien moet .
a, wat meer zegt,
zelden zag, in de laatfle jaren, ons vaderland eenen
kunitenaar verrijzen, die, fchoon arm en van alle midtelen verftoken , niaar wet de uitmuntendfte gaven der
zicl
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ziel bedeeld, aan de zorg eener teedere kunstliefde,
welke hem moederlijk opkweekte, zijne geheele vorming
to danken had ; terwijl men nit zelden eenen veelbelovenden jongeling uit de gulp dcs behoeftigen op den
kanfel in den tempel Gods verheft, of hem in de letterkundige loopbaan lauweren der eere doet plukken . Van .
waar toch dit onderfcheid? Staan dan de beeldende kunften in eenen minderen rang dan de wetenl'chappen ? of
oefenen de laatllen eenen hoogeren invloed op de natuurlijke en zedelijke befchaving des menschdoms? of,
eindelijk, heeft de kunltenaar eene mindere mate van
ontwikeling,en minderntijdvanoefnigno,
dig, dan hij, die zich tot eenig openbaar ambt of bediening in kerk of burgerftaat voorbereidt ? - k be .
hoef, in eene vergadering als doze, de voorgeftelde
vragen niet to beantwoorden . Gij zelve,mijne eeren!
gevoelt de waardij van den ]of, welken dichters en redenaars van alle tijden der beeldende kunften toezwaaiden ; en derzelver erkende nuttigheid in bijna al!e ftanden des maatfchappeliiken levens, derzelver zedelijke
invloed op bet karakter der menschheid is bier voren
door ones genoegzaam ontwikkeld . Eerder zoude bet
plan onzer voordragt fchijnen to vorderen, dat wij
breedvoeriger fpraken over bet gewigt en de uitgebreidheid der oefeningen , welke de kunstbeoefenaar, zal hij
eenmaal nitmunten,te volbrengen heefr . Doch al ware
bet, dat de kortheid des tijds , tnij tot f}prcken vergund,
dit niet belette, dan flog konde ilt mij daarvan ontfagen
achten ; want owe eigene ervaring, geoefenden! loopt
ook bier reeds mii vooruit . Velen, ja de meesten over,
kennen bij ondervin sing bet gcwigt der fchildeikundi .
ge ftudien, welke , even moei ;eliik als onbegrensd, even
kostbaar als lanadurig, cene onafgebrokene infpanning
des geestes vorderen ; zoo dat hij , die zich aan dezel .
ven toewiidt,niet,dan na eenen langen weg to hebben
afgelegd, op eer en voordeel hopen kan . Gij kent die
loopbaan der kunst met hare ftriidperken ; en wii mogen er dus gerustelijk deze gevolgtreliking uit afleiden
dat
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dat de opvoeding en vormingdesbeeldendenkunftenaars
geene mindere zorg, aanmoediging en hulpmiddelen
vorderen , dan de beoefening dier kttnften en wetenfchappen, voor welke allerwegen tempels en fcholen
ter onderwijzing zijn opgerigt .
Maar, hoe is bet nu to dezen aanzien onder ons gefteld, mijne leeren ? Waar waren tot heden die h ooge.
re en lagere fcholen, in welke bet ware genie tot genoegzame rijpheid werd ontwikkeld? en waar was bet
kunstregterlijk toevoorzigt, aan welks beoordeeling en
uitfpraak bet talent des jeugdigcn kunstbeoefenaars onderworpen bleef, tot d :ftr, waar hetzelve hem den rang
van kMnilenaar toekende?
Slechts bier en daar in ons vaderland rigtte eene teedere kunstliefde die leerfcholen op, of hield dezelven
zorgvuldigliik in hand ; en aan dezen hebben wij bet
behoud veler vaderlandfche kunltenaren voornamelijk
to danken : want, federt de geest des tiids de bijzondere leerfcholen, geliik die van R U B B E N S, R E MB R A N D en vele anciere voorname mannen, bii ons in
onbruik bragt, was dit bet voorname, ja e6nige middel , hetwelk den tegenwoordigen fchilder to ziiner vorming overbleef . En waar derhalve deze oefenfcholen
der kunst niet beftonden, daar ging bet genie to eene •
male verloren, of werd tot een gewoon handwerk ver
laagd ; doch ook daar, waar dezelven beftonden, waren doorgaans hare werklcringen to beperkt voor dezulken, die een hooger onderwijs behoefden .
a, hoe
veel nut deze inrigtingen der teekenkunde ook hebben
toegebragt, en no- blijven toebrengen, zijn dezelven
niettemin ongenoegzaam , om den eigenlijken fchilder,
zoo als die, in den hoogeren zin des woords, zijn
moet , to vormen ; voornamelijk in die tijden , toen do
voorwerpen van onzen roem , toen de voorvaderlijke
gewrochten der kunst , eerst door geldzucht en behoefte, en naderhand door vreemd geweld, van den vader .
landfchen grond waren weggevoerd .
oe toch zou hij
de volkomenheid zijner vorming kunnen naderen , die
zich
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zich din reeds uit behoefte gedrongen ziet, van den
kunstarbeid zijne kostwinning to maken, wanneer by
naauwe1ijks de werktuigelijke behandeling van teekenpen of penfeel heeft aangeleerd, die flechts den titel
of eenige bladen van bet ;route teekenboek der fchepping heeft doorlezen, en die zelden of nooit gelegen .
beid vond, in de heiligdommen der kunst de gewrochten to aanfchouwen, welke den arbeid veler ceuwen
omvatten, om aan die verfcheidenheid van voorwerpen
en verfchillende wijze van uitdrukkirig bet vermogen
van eigen vending een[lemmig to verbinden ? En ziet
bier, mijne eeren, zoo wij meenen, de voorname reden ontvouwd, waarom ons vaderland in de laattle jaren zoo weinig kunl}enaars in verfchillende vakken der
beeldende kuniten heeft opgeleverd, wier verdienflen
met de voortbrengfelen van vroegere dagen konden vergeleken worden, en waarom integendeel onze t1jden
zoo vruchtbaar waxen in bet voortbrengen van middelmatige genien, welke zich geenszins tot de hoogte hunner doorluchtige voorgangeren konden verheffen . En
is dit zoo ; is de oorzaak van dit aanmerkelijk verval
eenigliik of voornamelijk in eene verachterde opvoeding
onzer kunftenaren, in bet ontoereikende der middelen te
hunner vorming gelegen , - dan voorzeker is heritelling en verbetering to dezen aanzien hoogtt wenfehelijk en noodzakelijk ; dan is de aanwijzing en daarflelling van betere hulpbronnen eene blijde boodfchap voor
den waren kunstbeminnaar, en reikhalzend ziet hij de
inrigtingen tot ftand gebragt, die nit derzelver aard en
doel krachtiglijk medewerken, om den echten kunftenaar, zoo als die zijn kan en zijn moet, to vormen .
ierdoor alleen is de nude roem onzer vereenigde fchilderfchool to handhaven en to verhoogen ; want bet laatfle is een natuurlijk en noodzakelijk gevoig van bet eerle . En uit dit oogpunt de oprigting der teeken- en
.,
ichilder-akademien befchonwende, is bet dan, M .
geen gunilig kenmerk van den geest onzes reeds, die aldus
bet kwaad in den wortcl aantast, de oorzaak der verzeY ak
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xwakking wegneemr, en bet middel aanwlist, waardoor wij ons weder tot vorige grootheid kunnen verheffen, en den alouden roem voorbij ftreven ? a, kunstbeminnaars ! uwe hope voor de toekomst is onwaukelbaar gevestigd . WVeldra ziet gij talenten op eigen
grond gekweekt, en elders tot de hoogfle volkomenheid gebragt, die niet flechts in bet bepaalde vak der
fchilderkunst onzen vaderlandfahen roein zullen ftaande
houden, maar die ook den vervallen fl •a at barer aanverwante kunflen, bijzonder die der graveer-, beeldhouwen bouwkunst, wederom onder ons zullen oprigten .
Weldra zien wij kunflenaars verrijzen, in welke de genien van VAN D E R W E R F en R U B B E N S glorierijk
berleven , die , gelijk zij eertijds de hoofden waren der
1-1ollandfche en Vlaamfche kunstfcholen, ook nu, bij
derzelver vereeniging, haren eenmaal yerkregen lof
niet alleen onvergankelijk bewaren, maar ook denzelven tot bet roppunt van aardrche volkomenheid verheffen . Aanvankelijk, mime
eeren, zien wij her eerfla
onder ons verwezenlijkt ; en dit geeft ons eeneii vas •
ten grond, om bet laatfle met zekerheid to verwacliten
want eerst moet de kunst tot hare vorige grootheid
worden tertig gebragt, eer hare verhooging zich laat
lopen of denken ; en daarom hebben wij niet zonder
oogmerk de handhaving hares roems van die barer verheiflng onderfcheiden .
Maar dan ook is die verhefling boven alien twijfel
zeker . iertoe moet de vereeniging onzer vaderlandfchQ
kunstfichole met die onzer Belgifche broederen veel toe •
brengen . Reeds vroeger, (tan bij ons, liceft de vet'beffing der naburigeF ranfche fchilderfcliole den fluimergeest der Vlamingers aangeblazen ; en bet valt
niet to ontkennen , dat hunne fchool in de laatfle jaren
vele verdienflelijke tnannen in bet boogere vak dcr
kunst heeft opgeleverd . Maar ook, finds de dagen onzer gelukkige bevrijding, waat .t ae Genius der kunst
zigtuaar over ons ; cu bet goddelijk vuur onzer kuttf}enaren, wel verre van door den verpesten ;ien adem
M NGEL W. 181S . No . 11,
L 1
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eens vreemden overheerfchers to zijn uitgebluscht, verheft zich wederum, bij het aani'chouwen der herkregeue kunstfcliatten, tot voormalige eere en grootheid .
En voegen wij nu deze beide denkbeeldeh to zamen,
verbinden wii bet plaatfelijk karaktermatige onzer kunstfchole, hetwelk haar ten alien tijde heeft gekenfchetst,
en waardoor zij eertijds en voortdurend de bewondering der wereld tot zich trok, aan bet eigendommelijke
der voortbrengfeien onzer zuidelijke kunllenaren, welk
een lichtllraal van hope zien wij dan aan den gezigtein .
der onzes vaderlands over ons opgaan ! ja, mine l-leeren! hij kundigt eenen blijden dag in de toekomst aan ;
want dnor de vereeniging dezer beide loffelijke kunstfcholen, in verhand met hare op to rigtene teeken- en
fchilder-akademien, zien wij eerlang den vervallen
tempel der kunst onder ons hooger en luisterriiker dan
immer to voren verrijzen ; en , gelijk de eeuwen van
AUGUSTUS en van LODEW
DEN X V teregt
beroemd zijn door kunstbefcherming, zoo ook zal onze eeuw, om hare kunstverhooging , door de befcherming onzes
onings met zijnen naatn in de gefchiedenis der wereld glansrijk en onuitwischbaar pralen .
Maar, zal deze onze hoop hare volkomene vervul .
ling erlangen, mijne 1- eeren! dan moeten de hoofden
onzes yolks, dan moeten bijzonder onze flalsregenteu
en alien, die in hoogheid en ecre ziin , de kunstlievende pogingen onzes onings krachtdadig onderfl:eunen,
ij, met eenen hciligen ijver tot behoud
en, even als
van onzen nationalen roem zijn aangedaan , opdat , in
de uitvoering ziiner weldadige bevelen, het groote oogmerk, de vorming des kunflenaars, to gelijk met het
hooge doel der kunst bereikt worde ; dan moeten ook
wij , door invloed en medewerking, oils veerkrachtig vereenigen, en handen aan het werk flaan , opdat ten min .
fte onze ijver de hefcherming van den kunstlicvenden
Vorst verdiene , zonder welken liver onze hope der ware
kunstverhcffing een ij lei droomheeld, eene herfenfchim
is ; Bali moetcil wij . . . . Maar zacht! on ik u, illiju
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eeren, meat woorden tot iets willen opwekken , hetgeen
gij finds lange met de daad loffelijk uitvoerdet ? Neen 1
dit ware even overtollig als beleedigend . Reeds biina
eene halve eeuw hebt gij met uwe voorgangeren den
zekeren weg naar bet einddoel der kunst bewatideld,
die nu eerst algemeen wordt ingeflagen , om hare volkomenheid to naderen . Reeds bijna eene halve eeuw
beftond deze inrigting, eeniglijk met het doel , hetwe k
wij to dezer ure mogten aanprijzen ; en, in weerwil
van de flagen des tijds, hieldt gij dezelve in (land, en
doet haar nu wederom met vernieuwde eere fchicteren .
Bet plegtllatige van dezen avond flrekke hiervan ten
bewijze, en bet jaarlijksch verilag van den flaat dezer
waarlijk loffelijke inrigting zal zoo aanftonds ons een
even bevredigend als aanmoedigend overzigt van denzelven opleveren . Welaan , verdien{leli ke Secretaris !
voldoe aan dit verlangen ; bind uwe rede aan mijne
voordragt, en flew alzoo onze genioederen tot die
bliide feestvreugde, welke het gezigt van den bloei en
aanwas onzer kunstfchole van zelve bij ons verwekken moet .
WAARNEM NG,
NDEREN,

RA ENDE DL
D ET

GEBOORTE VAN TWEE

ET OS SACRUM AAN EL AN-

DER VEREEN GD .

( ournal univerfel des fciences medicales,
Num . 25, .Tanv . i8i8 .)

D

Annee,

e bijzondere wezens , wier vorr ing eenig verfchil
aanbiedt van die der overigen v an dezel e foort , noewde
men voorheen monflers . Zij boezemden afl:eer in ; en
men zocht den oori'prong va{i e afwijkiiigen of fpelingen der natuur in ue grainfehap ties jemels, of in die
eens toovenaars , eene foort van bedriegers ell Diet zelden zelfs llagtoffers, waarvan geen gewag meer aemaaht
words, federt men die e'len, ig-~ii, welke men gelooF'
L 1 a
de
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WAARNER NG .

de met een bovennatuurlijk vermogen begaafd to zijn,
niet meer gewoon is to verbranden . Thans zijn de
phyfieke monfters enkel onderwerpen van befchouwing
voor de geleerden en van verbazing voor bet gemeen . Een
zeer opmerkingwaardig geval van die foort heeft zich omftreeks Parijs opgedaan . Wij haasten ons , bet procesverbaal , door Doctor N 0 R M A N D opgemaakt, onder
bet oog van onze lezers to brengen (*) . Wij ontdeden
betzelve van den regterlijken vorm , als bij ons geheel
onbekende perfonen betrefende ; doch bet ware to wenfchen, dat men op eene even authentieke wijze de huitengewone voorvallen, in verfchillende periodieke werken
aangehaald, bevestigd vond, waaraan thans niemand
geloof wil flaan, en die evenwel misl'chien niet minder
waarachtig zijn .
De vrouw van den Dagbladfchrijver j E A N P E R R E
QUE NAUD N, in
de Gemeente van Grosrouvre,
anton van Montford
d'Amaury, omtrent dertig jaren oud, hebbende to voren twee kinderen gehad, werd op den 6 Februarij dezes jaars, ten twee Lire na den middag, na een fmartelijk lijden van verfcheidene daggn , van twee voldragen
kindereu verlost, beiden van de kruin des hoofds tot
aan het laatil:e wervelbeen welgemaakt ; terwljl de twee
benedenf'e extremiteiten van elk dezer kindertjes regelmatig in derzelver natuurlijke gef'eldheid verlengd worden , en mede welgevormd zijn . Dan , beide deze kindertjes zijn aan elkander vereenigd met bet os facrum ,
dat beiden fchijnen gemeen to hebber . Aan bet einde
van bet os facrum bevindt zich bet os coxygis ; weshalve beide deze kinderen rug aan rug gevonden worden . n bet midden der vier billetjes zijn de mannelijke
genitalia geplaatst, to weten een fcrotum van grooter
FRANCO S, genaamd VERON

om-

(*) De eer Baron D R N A R C L L A C, Maire diet plaats,
heeft den Schrijveren van genoemd ournal dit proces-verbaal doer toekomen .
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omvang dan naar gewoonte, bevattende vier testiculi
en eene penis aan bet midden van bet fcrotum . Tusfchen bet fcrotum en de coxyx is de opening van den
anus, waaruit in mijne tegenwoordigheid eene groote
hoeveelheid meconium voor den dag kwam . Er werd
ook veel urin door bet kanaal van de urethra getoosd .
ieruit blijkt , dat deze twee kinderen ilechts den voorttelingsorgaan voor hun beiden hebben , en wel van bet
mannelijk geflacht, ddn pisweg en een anus, wier opening geplaatst is tusfchen de linker bil van bet kind
genaamd P i E R RE en de regter van bet kind genaamd
L o u is .
et eerstgenoemde kind is omitreeks een en
een half duim grooter dan bet ander, van de kruin van
het hoofd tot aan bet onderdeel van bet os facrum gemeter, (zijnde de vier benedenite extremiteiten bijna
van gelijke grootte) en voor bet overige veel lijviger
dan bet ander .
et heeft een iterk geluid , oefeut zijne
bewegingen ongehinderd nit, heeft eene hoogroode
kleur, opent de oogjes wel, en nuttigt bet drinken,
dat men bet aanbiedt, gemakkeliik .
let andere kind,
gelijk gezegd is , is kleiner en tengerder ; dcszelfs geheel ligchaau ;pje vertoonde bij mijn eerfte bezoek, zijnde vierentwintig minuten na de verlosfing, eene loodkleur ; bet had van de gehoorte of eene zwal :ke item
en kermend geluid, naauwelijks eenige beweging, en
was over 't gebeel zoo zwak, dat bet to vermoeden
was , dat bet weldra niet meer zou beftaan , to meer,
omdat het 't fuikerwater, hetgeen men bet liet in bet
mondje vloeijen, niet fcheen door to flikken . k merkte
ook op, dat de pijlnaad van dit laatfle kind tot aan den
wortel van der news verlengd werd, fcheidende de
kroonnaad in twee deelen, welker verwijdering zeer
mcrkbaar was . De genitalia, geplaatst in bet middelpunt, dat zich opdoet tusfchen den boog van bet
fchaambeen dezer kinderen, dat is to zeggen, midden in bet perin6eum ; de penis, zich in bet midden van
bet fcrotum bevindende ; de vier t'esticuli , in geliil:e af-deeling aan weerskantcn der penis twee aan twee geL 1 plaatst ,
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plaatst, alsmr to de plaats, waar zich de opening van
den aru hevindt, doen denken, dat alle deze organen
gemeen zi;u aan beide de kinderen . De kennis, hoe
de functien dezer twee kindertjes in working gebragt
warden ten opzigte der buik- en pisontlasringen, hoe
zich de uitwerpfels tot efsn gemeen punt be-even, op
welke plaats zich deze gemeenfchap bevinde, zal men
riot kctnnen verkrijgen dan na de fchouwing der lijkjes . %Vat de vaneenfcheiding dezer individus betreft,
ik heude dezelve voor onmogelijk , zoo wel bij bet
ais wd na den dood van eon dcrzelven : want
&ze bc:werking zoude niet kunnen flagen, dan in gevaLe zich geene gemeenfchap tusfchen de ref'pective
affcheiaingsorganen opdeed, hetgeen niet waarfchijn1i k. is, integendeel ben ik van gevoelen, de naauwe
vereeniging, die tusfchen beiden befl :aat, gadeflaande,
dat de dood van bet een then van bet ander zal ten
gevolge bebben .
De vrouw, van deze twee kinderen verlost, is door
de Wed . L A N E , vroedvrouw te Orgaries, geadfifleerd geworden . Zij lieeft berigt, dat bet kind, genaamd P ERRE, bet kloekfte, zich natuurlijk met
bet hoofd heeft voorgedaan, en dat na zeer f'erke pogingen van den kant der moeder de verlosfing ten einde liep, zonder dat zij had kunnen ontwaren, hoe
ot is echter
z ; chl bet tweede kind had voorgedaan .
waarfchijnl , k , dat dit tweede kind zich dubbel gevouwen zal bcvonden bebben, en dat deszelfs hoofd hot
laatst zal gekomen zijn ; tletgeen naastdenkelijk de redcn is, waarom bet veel zwakker is dan bet ander,
vermits bet vri; wat heeft moeten gedrukt worden in
den doorgang dcr bo' enfte opening van bet bekken .
Gem , ie \Ved . L A N E heeft ook gerapporteerd,
dat er maar Lne placenta voor beide kinderen was ;
Liar er uit her middelpunt der placenta flechts can funiculus
?:'mhlherlis voor kuva :n , die zich vervolgens in tweedn
verdeelde , wier eene gedeelte , van eene natuurlijke
1 , lsVia, in den navel va : bet kind p iE x aE, en
wier
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wier andere, zeer dun en van mindere fuhf antie, in
then vale bet andere kind eindigde .
Den 9den, zijnde de derde dag na de geboorte, deze
twee kindertjes weder bczoekende, was ik niet weinig
verwonderd , L 0 U S nog levend to vieden .
ij heeft
zelfs meer bewegingsvermogen gekregen en eene lerker
item ; de loodkleur van zijn ligcliaampje is gedeeltelijl :
verdwenen, en hij drinkt wat aangelengde melk in genoegzame hoeveelbeid, otn to doen denken, dat hij
nog eenigen tiid zal kunnen bellaai . De moeder dezer
ongelukkige fchepfeltjes, ontroostbaar wegens dit ongeval, is intusfchen zoo wr l mogelijk, en alsnog zonder koorts , zijnde bet begin van den vierden dag na
hare verlosling.
Men kan zich niet weerhouden eene aanmerking to
maken op deze zonderlinge daadzaak ; to weten, dat
bet to wenfchen geweest ware, dat Doctor N 0 R D A N v
zich niet bepaald had, een zoo beknopt verflag to ge .
nderdaad, hij heeft geene befchriiving geleverd
ven .
van de vorming van bet bekken of der bekkens dezer
kinderen, en de plaatfing der genitalia is verre of van
op eene voldoende wijze befchreven to zijn . Wfi zijn
niet van oordeel , dat men de zwakte van bet eerie dezer
kinderen aan de drukking kan toefchrijven, die bet heeft
tnoeten ondergaan in den doorgang der bovenite engte
van bet bekken . 1Velken invloed konde deze drukking
uitoefenen op de zamenftelling .en onivang van bet ligchaam en der leden van dit kind? Moet men de ee .nparige kleinheid van bet eene dezer tweelingen aan die
zelfde oorzaak, en niet aan een verfchil in de eerfte
worming , toekennen ? een verfchil , veroorzaakt door
de ongelijkheid in de verdeeling der voedingsltoffen . Wij
hebben met oplettendheid foortgelijke voorbeelden van
wanfchapenheid opgezocht, en wij kunnen verzekeren,
dat men ze zeldzaam heeft waargennmen . Ondertusfchen heeft men twee meisjes met bet or facrunr en
L 1 4
vroi
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vrouwelijke deelen vereenigd gezien ; er waren twee
uteri, twee vaginee, U ne vulva aanwezig, en twee
iwestina recta, die zich in 6eneu anus openden ( ) .
S A L T Z lei A N verhaalt eene waarneming van twee
meisjes, die geen ander vereenigingspunt hadden, dan
bet os coxygis, dat zij beide gemeen hadden (2) . Maar
over bet algemeen heeft de zamenhang bet meest plaats
aan eenig ander gedeelte . Nu eens is bet /lernum het
vereenigingspunt (3) , dan weder bet hypogastrium (4),
in andere gevallen bet epigastrium (5) ; ook heeft men
twee meisjes met bet voorhoofd vereenigd gezien, en
wederom anderen van achteren zamen vereenigd van de
fchouders a€ tot aan de dijen .
Wanneer wij nieuwe narigten wegens den Nat der
twee kinderen van Grosrouvre mogen ontvangen, zullen wij ons haasten, die in ons ,'ournal eene plaats
in to ruinlen ; thans kunnen wij verzekeren, volgens
een ons toegekomen berigt, dat deze kindeajes op den
i2 Februarij, zijnde de zesde dag r.a de geboorte,
pog leefden ; bet zwaklte had nieuwe krachten bekomen, en dronk gemakkclijk .

( )

Dph . vat. cur. dec. 2, ann . 2, obf. 3, p . 267 . B u F*
i/7. Nat. Torn .
, p . 300, e dit . de ,756 .
FON,
(2) ct . phyf. med. Germ . Vol, 5, obf. 133, P . 445(3) ournal de Medicine, ann . 3 . P . 484.
(4) 4cademie royale des fciences, 1706-1724-1738 .
(5)
A L L E R, Disfertation imprinrde d
anovre , 1738.
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ingsdeg den 16 December, de wind dit etmaal W . Z . W.
Z . W . bramzeils en mindererde koelte, wolkdrijvende
lucht .
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lucht . Niettegenftaande onophoudelijk nile mogelijke pogin .
gen werden aangeweud met pompen en fcheppen , wies bet
water gefladig meet en meet, terwiji bet voor- en achter,
fchip ileeds langzaam zakte . Ten half 7 lire des morgens
werd er een conferentierand belegd, om nog, ware bet mo .
gelijk, bet fchip to behouden, en befloten, als eene laatfle
poging, de geheele lading koffij over boord to werpen ; doch
bij nadere overweging bleek, dat men hierdoor geene de min.
Re verligting zoude verkrijgen, dewijl bet fchip geheel niteen was gewerkt en uit zijn verband gerukt, zoodanig, dat
hetzelve achter zijn anker dreigde to zullen zinken, en, in .
then de wind of de zee aanfchoot, niets to bergen zoude
zijn van bet fchip, ja dat zelfs bet ]even der equipagie
daardoor een onvermijdelijk gevaar zoude to gemoet gaan .
Ten 9 tire des morgens werd op nieuw door den apitein
een conferentierand to zamen geroepen, in welken door den .
zeiven de gevoelens der leden werden opgenomen, namelijic
wat ieder oordeelde, dat in deze omflandigheid moesr wor.
den verrigt? En betuigde een iegelijk voor zichzelven volkomen overtuigd to zijn, dat alles . wat zeemanfchap vorderde, ja zelfs dat er bovenmenfchelijke pogingen waren aangewend tot behoud van bet fchip ; en dat, om her leven der
equipagie to redden, men in tijds bet fchip op firand moest
zetten, bet yolk debark ren, en daarna zien, wat er van de
lading of fcheepsgoederen to bergen zoude zijn .
Nog in den voormiddag werd een fpring op bet touw gin
baltboords achterile poort gezet, om niet verkeerd to vallen .
Ten 3 ure zette men de voorhanden zijude zeilen bij, kipto touw, zond eene floep naar de plaats, war de min .
fle brandings fchenen to flaan, om to peilen, konde door
flroom, twig en fchralen wind niet booger zei en dan
tusfchen de Zwrar•t kops- en
uga - rivieren, alwaar
men
bet circa ten 4 lire op flrand zette, zijnde fin wit wet .
zand, geide de fik op, en zwaaide met fluurboordszijde
tegen den wal nan .
ntusfchen was de hleine jol , met den
Luitenant VORTERY, ASPEL NG, Mevrouw DE MAROLLEs, kinderen en bediende, afgezonden uaar bet Blokhuis, met verzoek aan den
ommandant ont de mogelijke
adfiflentie, benevens eenige brieven van den
apitein nan den
Gouverneur van de aap, euz . Dezelve jol swam des avonds
loat eerst un den wal, dewiji men overal eene hooge branL1 5
ding
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ding aantrof ; dock, eindelijlc eene gefchikte plaats gevondex
hebbende, landde zij, ougelukkig tusfchen de Fereire- en de
Zwartkops-rivieren, moetende diensvolgens een' grooten toer
iliaken orn de Fereire-rivier to doobldren, en kunnende zulkt
met de jot door de hooge zee niet ten uicvoer brengen .
Even v66r dat bet fchip den grond raalcre, werd de Eerfle Luitenant . . 110 F n E Y R , benevens eenige manfchappen,
met de groote floep naar den wal gezonden, met eene lading ligte zeilen en verder benoodigde, om Lenten op to
flaan . Dan, in de branding komende, brak hot dreggetouw,
en de floep floeg omver ; doch alien werden gered. Zij vonden aan den wal vier Engelfche visfchers in dienst van den
ear M A t Z4 9 , die bun nlle help betoondel' . Vervolgens
werd de kieine floep, met den Luitenant A . tLE N, met een
habeltouw op een' tros aau den wal gevierd , welke behouden op
firandkwam . D=iarna, bet kabeltoucv f?ijfhaleude, debarkeerde
men longs hetzelve met vlotten en loepen (welke aatflenechter
fpoedig onbruikbaar werden) allede "chepelingeu , zijnde het loathe vlot s nachts ten half ure aan den wa gekomen,entoenl
flond in het fchip bet water 5 voeten boven de koebrug .
Men had mode nog eenige victualie en zeilen voor Lenten
aau wtwal gelcregen . - n dozen. ongelukkigen toe(laud beerschte de beste orde ; en 'c is ook hieraan mede toe to fchrij .
van, dat niet meer dan Brie matrozen, zijnde A 0 B M OLOZEF G NG, daar.
DER, P ETER VAN METERF,N ell
zijn
omgekomen,
welke
door
de
vreesfelijke branding
bij
's lacbts van hot vlot zijn afgeflagall .
Woensdag den 7den, de wind zuidoostelijk, frisfche bratnzeilskoeite, wolkdrijvende lucht. Door de zware branding
konde men het fchip niet bereiken ; to meer, daar het kabeltonw los was gemaakt nan boord, toen bet laatflc vlot
aan den wal to kunnen kotnen.
van boord ging,
waren
zoo onbruikbaar aan flukken gefioepen
Alle de
llagen , dat men maar 6cne , door dezelve met leder
digt to maken, eenigzins konde in fiaat brengen tot gebruik . - Er werden tenten op de duinen opgeflagen . Men
had geen drinkevater ; doch kreeg dit des middags, op aanwijzing van genielde Engelfehe visfchers, twee uren gaans
verre, aan
uga - rivier . 's Morgans circa jo tire kwam de
anddrost, Luiterlant
olonel B . C U Y L E t , van hat naaste
dorp U ttenhnberr met nog twee ingezetenen to paard, bij
ons ; ook kwam ale ummandant van hat Blokiruis, apitein
der
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cier nfanteric, E V A TT, die, na eene conferentie met oozen
aapitein, weder vertrokken .
n den namiddag kwamen verfcheidene wagens, met osfen befpannen, en bragten ons
versch brood, fchapenvleesch , karuem :elk en eeni(re groenten, ons tevens met wile bereidwilligheid van alles gratis
voorziende, zelfs moor nog clan bun belast was . Wij gaven
ledig vaatwerk, wasrmede men ons water haalde en des
avouds nog bragt . Veel hadden wvij op bet hooge zand, hetwelk met alle winder verfuift, geleden, en zetteden daaroin
ale tenten aan de binnenzijde der duinen (tusfchen een' lang .
zaam rijzenden heuvel en de duinen in , op een' harden zandgrond, met hottentotsvijgea, aloe en veto bosc)ijes van dit
land begroeid) in eene geregelde linie als con kanip ; en word
eene wacht bij dit kamp gefeld met een Adelborst der eerfe klasfe, en cone op bet frand, met eene tent, order opzigt van een Adeiborst bij dag en een Officier bij nacht . De
Eerfe Luitenant LUT ENS vertrok met 21 zieken op wagens naar bet Blokhuis, benevens den Tweeden C irurgijn
S M T en den Derden C ,irurgijn D E St U T E R tot verple
.
ging.
ot fchip was over bakboord gevallen, en bet voorfe
gedeelte merkelijk gezakt . De Luitenant VORTERY kwan;
van zijne commisfic terug ; de equipagie word gemonferd,
en bevonden ferk to zijn tweehonderd-en-zeventien koppen .
Donderdag den i8den, de wind Z . W . brain zeilskoelte,
klare lucht . raar des morgens de branding veel verminderd
was, zwom circa ten 9 ure de matroos p . VAN
AS.
CELT naar boord met eene loglijn, gevolgd door den Eerfen Luitenant
O F M E
Lt en de macro en
. SCOTT ell
R E T V E L D ; op welke loglijn zij aan boord eene loodlijn
faken, en op de loodlijn een' zwaren tros, waarvan bet
erode nan boord was vastgemaakt . Vervolgens haalde men
fangs dozen tros de groote floep, met leder digtgemaakt,
waarin eenige matrozen wareu , naar boord , en llaalde
toen hot kabeltouw weder nan boord ; zoodat men then
geheelen dag langs den tros en bet kabeltouw met de
groote floep en vlotten been en weder ging, en verfcheidene
kleedingfukken en kooigoederen van de equipagie aan wal
kreeg, als ook cenige victualie, doch meest door bet zeewater bedorven, hetgeen nog vermeerderde wanneer de floep
of een vlot in de branding kwam . Eerstgemelde moest telkenreize gerepareerd , met leder digs ge,fpijkerd, en met vet
cligt gefneerd worden ; behalve dat dezelve, aan frand of aan
boord

A R 1 EOUT
waren
E Nten
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boord komende, niettegenflaande de helft der roeijers fehep .
ten, deeds half vol water was . De vier Engelfche visfchers
van den eer n
vischbootie aan boord to hulp gekometr, en bleven den geheelen achtermiddag . Wij ontvingen van bet dorp eenige
fchapen, en met de wagens versch water . Velen van do
equipagie kregen dikke beenen, door bet water gezwollen en
door de zon verbrand, als ook diarrhd en roodeloop ; en
wij zonden weder o man naar de baai, of bet hospitaal . -in bet fchip was des avonds,toen men bet weder moest verlaten, 3 voet water tustchendeks, en de branding floeg fomtijds tot in den westergang ; bet kruid, dat aldaar flond, was
geheel nat en bedorven .
Vrijdag den gden deden de Luitenant VORTERY, de
Adelbortlen der eerfie klasfe, s O
. .F
met eenige manfchappen, nog onderfcheidene togten naar
boord, dan konden zeer weinig meer bergen, dewijl alles
et febip begon geheel vaneen to
Pat of onder water was .
breken, en kraakte geweldig bij de fokkerust, fokke- en bezaansmast, welke laat1 a tegen den avond over bakboord viel .
Circa ten 4 ure des middags moest men bet wrak reeds ver?aten, alzoo de branding to hoog liep . 9 Man werden weder
ziek naar bet hospitaal gezonden . De equipagie was geheel
aFgewerkt, en had zeer veel geleden . Echter, hoewel hunne
krachten blijkbaar bezweken, verliet hun de moed niet, en
deze heeft hun voor een' totalen ondergang behoed .
Zaturdag den 2oPen, des nachts ten 2 ure, brak bet fchip
bij de fokkerust en bij bet halfdek geheel af, en floegen de
masten daarvan af, de bczaansmast in zee, de fokkemast achterover op bet dek tusfchen de ribben van bet wrak liggende .
ec gekraak, dat fchrikkelijk was, wekte zelfs bet geheele kamp . Eenige vaten kwamen op bet fraud aanfpoelen, (deze floegen nicest aan fluk) alsmede eenige rottingen
en ilukken van bet wrak, hetwelk alles zoo veel doenlijk
bijeenverzameld en geplaatst werd bij de tent op bet flraud,
onder furveillance van den wachthebbenden Officier aldaar .
De matroos , . S C
bet opfpoelen van een zwaren balk op bet flrand . Een conferentieraad, door den apitein bijeengeroepen, betloot, de
reeds geft-rande goecieren , als nede de nog to ilrandene over .
blijffels van bet wrak, bij publicke veiling to verkoopen,en,
zoo-
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zoodra men zich zou kunnen overtuigd houoen, dat er vol .
1}rekc Diets meer to redden was , met bet kamp op to bre.
ken ; to neer, wijl er levensmiddelen noch water, dan op wagens van Uittenhagen, to bekomen wares . et fchip lag met
bet opperdelt aan ftuurboordszijde omtrent 3 voeten boven
bet water. Den volgenden dag was bet wrak geheel nit elkander geflagen .
et voorfchip, Daar den wal liggende, maak_
to een zwei of winkelhaak met bet andere gedeelte . Men
zag zeer veel ftukken en goederen van bet wrak, als vaten,
ineubelen, kisten en houtwerk, oostwaarts en naar zee drij .
veil ; echter kwam nog een en ander, maar door bet floored
zeer befchadigd , nail ftrand . Aldaar werd, tusfchen de aanfpoelende flukken bout, de matrons M . VAN A L T E N A aan
bet been zwaar gekwetst . De Landdrost van Uittenhagen
aboucheerde met onzen apitein over den verkoop der goederen, hetgeen to Uittenhagen aangeplakt en publiek gemaakt
werd op den 14 . anuarij eerstkomeude to zullen plants heb .
ben . Dagelijks bezochten ons de inwoners, en verzorgden
ons liefderijk van alien levensonderhoud . Des anderen daags
werd bet wrak van de zee geheel overflroomd . Deze beide
dagen verzamelde men met wagens de verafgelegene, en droeg
de naderbij zijnde anngefpoelde ovcrbiijffels bijeen . Ann de
Zondags-rivier vond men de kofrij, maar geheel zwart geworden, wel een voet hoog aan de klippen liggen . Voor bet
affloopen van koper, ijzer en food werd zorg gedragen, bet
touwwerk bijeengebragt, verder alles zoo veel mogelijk op .
geredderd, en, door de post vertrok, brieven naar de aap
de goede oop gezouden .
Dingsdag den 23flen, met bet aanbreken van den dag, zag
men bet fchip in drie flukken gebroken . Er fpoelde veel
naar zee, en, hetgeen aan firand kwam, werd bijeenverza .
meld . - Den volgenden morgen lager twee flukken van de
2ijde van bet fchip op firand, waaraan drie kanonnen . n
den achtermiddag kwarn ecn flak van bet voorfchip, met den
boegfpriet, bet kluifhout en de blinde ra, aanfpoelen . Een
ander fink lag nog in de branding, met een anker in den
grond . Van bet achterl'chip was bijna Diets meer to zien . Onder de equipagie Dam de ziekte meer en meer toe . Otn
deze reden beraamde de apitein met den Landdrost de noo.
dige fchikkingen, ten einde den 26ften naar bet Blokhuis to
verrrekken, hetwellc geannonceerd werd .-Daags daarop vol .
gen .
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gende werd doorgebragt met her floopen van koper, ijzer en
lood, en her aftuigen van her aangefpoelde roudhout . Wij
Madden des nachts veel van den regen geleden, en zonden
weder zicken naar her Blokhuis .
Vrijdag, den 2Gfien, de regen ophoudende, maakten wij
a1les in gereedhe d tot ous vertrek. De apicein flelde order
op de rantfoenen ; zijude vasrgefield, dat dezelve zouden
befiaan in
11 fo versch mud of fchapenvleesch daags voor ieder man,
viermaal per week .
gezouten
vleesch per kop, 8dns in de week .
ft
i
r W, zoutenm fpek daags , tweemaal per week .
1 f;o versch brood, dagelijks .
gedeelte van eene flesch arak daags aan ieder man ; dock
voor diegenen, welke in het kamp Pedetacheerd zouden achterblijven, uit hoofde hunner meerdere werkzaamlieden, bet
dubbel rantfoen arak. Men verdeelde de nog geredde victualie .
Alle de berloodigde en gevraagde wagens, tot vervoering
der bagaadje en de manfchappeu, welke niet marcheren konden, kwamen dezen dag niet aar. . Naardien de osfen der boeren dagelijks tot ons gebruik bezig wren geweest, en er bij
of omtreut ons kamp g^en water of voedfel voor deze beesten was, moesten zij fomtijds een dag rusten, en konden
dus onmogelijk op her oogenblik geleverd worden . 22 Man,
welke niec gaan konden, werden echter, benevens eenige bagaadje, naar bet Blokhuis gezonden . De apitein begaf zich ook
derwaarts, latende den Luitenant v o R TE R Y, s O N G F N,
en de Adelborfien F S S C E R en S T E F F E N S, met 19
man, tot furveillance der gefirande goederen en overblijffels
van bet wrak, en flellende den eerstgenoemden de inventaris
der goederen in harden .
Eindelijk Zaturdag den 27 December brak bet kamp des
morgens op, en marcheerde longs bet firand . Allen, behalve
de wacht onder den Luitenant V O R T E R Y, na de Zwarteer M A R A >.
kops rivier met een walvischbootje van den
bij gedeelten overgetrokken to zijn, verzamelden wij ons weder nan de andere zijde, en marcheerden naar bet Blokhuis,
er zag er
alwaar wij in den tijd van drie uren aaukwamen .
aidnar naar uir . Geeh boom en weinig firniken waren op de
uaakte graniecklippeu, en in cene der kloveu aan de landingplaats
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plaats ftouden eenige vervallene barakkeu, van klip(reenett
gemetfeld, welke dienen zouden tot onze huisvesting, behalve die, welke de Engelfche foldaten, circa 3o man flerk,
hetrokken. Alle deze barakken waren vol ratteu en wandluizen . et Blokhuis zelve is een klein,vijfhoekig gebouw,met
eenen wal van 8 voet hoog . Op deiizelven zijn vier oude,
verroeste en tlecht getuigde vierponders, boven op eeuen
berg zonder graft ; in denzelven eene fteenen parallelogramma
van 2o voet lang en 16 voet hoog, boven den wal uitftekende, met fchietgaten voor handgeweer - et yolk werd verdeeld in de barakken, en de rantfoenen (even als aan de
Engel then) door hunlieder leverancier afgegeven . De boeran bleven bellendig ous bezoeketa, en, zoo veel maar n
bun vermogen, ja eenigzins mogelijk was, hulp en onderfteaning toebrengen . Men is verpligt openlijlt hulde to bewijzen aan de eerlijkheid tier inwoncren ; dewijl geen ftuk
der aangefpoelde goederen, door hen gevouden, zelfs op den
verften aftliud, en gemakkelijk to ontvreemden, is achtergekouden, maar alles door hen zely' bij ons werd gebragt .
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eer W N D A M S A D L E R (leeg den 22 ulij 1817, 20
ijnuten na
ure, van Porrobelle-Barraks, in den omtrek
van Dublin, met zijne luchtballon op . Deze was betrekkelijk meer klein dan groot . Dc luchtreiziger fteeg op met een'
frisfehen W . Z . W . wind, en geraakte daardoor in weinig
minuten tot eene hoogte, vanwaar hij bet heerlijkfte gezigt
had over bet ganfche omgelegen land zoo wel als de kusten ;
weidra echter onttrok eene digte wolk hem dezen, en hemzelven aan bet gezigt der aanfchouwers .
et was in deze wolk gevoelig koud, zoo dat S A D L E R
ij was hooger gekomen dan hij
een' jas moest aantrekken .
wilde ; want bet was hem thans niet to doen om hoog to
ltijgen, maar fpoedig over het ferfche kanaal to komen : hij
opende danrom de klep ; maar eenige uitgeftrooide ftukken
papier toonden hem, dat hij desniettegenftaande nog gedurig
rees, ett zoo doorvloog hij ook weldra deze wolk, en gernalate in eene holdeese atmospheer. Bier feheen de ballon pees
minut®uu ftil to ftatlu . ij zag door woikfchetiren enkele dee .
lea
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on van de oppervlakte der aarde, hoorde den weergalm van
bet gefehut, en daalde even zoo fuel weder als hij to vorei!
gerezen was, zoodat hij om 2 ure zich lijnregt boven owth.
hill bevond, en alzoo in 45 minuten niet zeer ver vooruit
gekomen was .
Zonder den mood to verliezen, wierp s A D L E R thans 40
pouden ballast nit , fteeg weder op, ging over owth- hill
been regts naar relands-eye, en bleef tot 25 miruten na 2
the in dezelfde rigting, toen hem een W . N . W . wind tot
14 to nuten v66r 3 ure naar hot westelijk elude van dozen
beuvel dreef.
Wii laten den luchtreiziger nu zelf fpreken .
„ Om dezen tijd beyond ik mij omtrent 21 Engelfche mijl
boven de aarde, en de thermometer frond op 38°, toen ik
eensklaps ill eene fneeuwjagt gewikkeld word ; de zon fcheen
op de vlokken, en dit verfchijnfel was boven alle befchrij .
ving fchoon ; doch weldra was altos weder holder om mij
been en ik zweefde, gelijk ik duidelijk zag, over de trust
noordwaarts van Dublin .
„ Angitig zag ik naar de ftreek der Engelfche kusten been,
Wanneer ik, tot mime groote blijdfchap, eindelijk, 5 minu.
ten na 3 tire, de eerfte fchemering der hooge gebergten zag,
welke de ftreek aldaar onderfcheiden, en die men Principality
noemc . Thans was mijn angst voorbij ; ik haalde vrij adem,
en nam eene kleine verfrisfching . Doch hier gebeurde lets, wat
ik to voren nooit bemerkt had , en dat een' hoogst onaangenamen indruk op mij maakce ; de zon fcheen vamelijk zeer
fchoon, en de deelen mijns ligchaams, die zij befcheen,
waren niet alleen warm, maar zelfs onverdragelijk beet, terwijl
de andere ledematen, die zij niet beftraalde, van koude verftijfden . De thermometer teekende ook in de fchaduw
flechts 37° e n .i n de zoo 75 0,
„ Thans was mijne grootfte zorg, mij in de ftreek to
pouden, die mij onmiddellijk naar de kust van Wales dreef,
en wet naar bet fcheen zuidwaarts van
olyhead. Om dit to
bewerkftelligen, bediende ik mij ru van pet gaz en dan van
den ballast, liet fomtijds eon klein gedeelte van bet eene
ontfnappen, of wierp een gedeelte des laatften over boord,
om de ballon op eerie gelkike hoogte to houden, zoodat ik
in eene horizontaal regte liju over bet kanaal veer .
„ Mijn toeftand was nn hoogst aangenaam .
k zat gerust
C A
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en veilig to midden van eene heldere atmospheer, zweefde
met cone fnelle, maar onbemerkte beweging over den breeden oceaan onder mij, wiens golven n den zonnefchijn fpeelden, verheugde mij n bet gezigt der kusten van lerland en
Wales en den ganfchen omtrek van bet eilaud Man, zag bier
en daar zeilende fchepen, onder anderen eene noordwaarts
fievenende vloot van 21 zeilen, kortom, genoot een genoegeu, dat zich met geene woorden last befchrijven .
„ io 11 inuten no 4 ure kon ik de lange fchaduw op bet
watci duideliik onderfcheiden, zag ook ow half 5 de tnaan,
doch uict audets dan zoo als zij er bij dag uitziet, 2oMinuten
na 5 ure i :r non den nieuwen lichtcoren van owth . hetgeen nnisicl :icn Li.~.uu dewijl de zon in bet westen flond ea
hem helderder a :cc hare flralen befcheen . Doze was heeriijk
aan cc zien ; zi-' kreeg eene roodachtige avondkleur, en opitijgeitd ;o!ven!chrd n maakte bet beeld nog levendiger .
Mijnn to ;,t w :,,s zeer fuel geweest ; 23 minuten no 6 ure
tv ,,s k zeer -: :o'.j a •^ a land, en bereidde mij om neder to do .
fen : il. wii~ip oi ; : ;)o do anlacrs uit, en brags de mil noodige,
unaav li ;c Seri :,-kr> voorwerpen in veiligheid ; bet overige
wierp iii wee•, ouuder anderen ook drie eijeren ; een daarvan
iarak in duizend flukhen eer hot de zee bereikte, een ander
viol juisc ua e iicowdea daaria, zoodac ik derhalve niet zeer
bong in de luchc zijn kon, ell dus wel zeggen mag, dat ik
de ballou z66 befluurde, du ik eene door mijzelven bepaalde hooi;te co regte lijn belio t .te 3 lteb .
„ Omrrent kwartier v66r 7 ur ; was ik een weinig zuidwaarts van den lichtcoren op llr, ,2_td.
k zag naar eene
goede ankerplaats nit, ell opeltde de idep geheel . Eon rukwind voerde mij nogtaus ecu Bind vau de piek weg, die ik
turgekozen hen . Echter vane hoc nitgeworpen anker in den
grond, en do ballou fond twaalf voeten boven dozen cc zwe .
ven . De avond was ':'elder en ilil ; eene menigte menfcken
hielp inij bij her ttit :,ii amen, en alles liep voortreffelijk af,
700d," ik c nt nuten over f7 ure op de least van Wales flond,
a1s de eer ; e luchtreiziger, die den togt over bet esfchc ka .
neal gelukkig had vo :bragr .
NOG
1

ETS OVER NET Z VAARll VAN 13OSSU TE EN

U ZEN .

oen ik in No . V van hot Mengelwerk der Yaderhrndfche
Letsa ar.w . S18 . No . 11 .
1'i

5 14

NOG LETS

Letteroefeningen, voor de maand April dezes jaars , bet (tuk.
je las van den leerc Rector S W A A N to
oorn , getireld
lets over het Zwaard van B o s s u, kwam bet mij voor, in
hetzelve to kunnen berusten, vermits ook daarin, even als in
het mijne, geplaatst in No. V
des vorigen jaars, de gefchiedkundige zekerheid der zaak onbeflist bleeF. Thans echter vind ik mij in de gelegeuheid, no- bet een en ander, ter
opheldering dier zaak dienende, to kunnen bijbrengen ; en
daar bet ook mijn doel is, even als dat van den
eer
SWAAN, der gefchiedenisfe alle mogelijk licht bij to zetten,
beb ik mij verpligt gevonden, hetgeen mij federt is voorgekomen, mede to deelen, en bet oordeel aan onze lezers over
to laten .
ort geleden werd mij op her onverwachtst ter hand gefleld een manufcript, gevonden onder de na elatene papieeer en Mr . F R E D R R V E R B R U Gren van wijlen den
GEN, in leven oud Prefident .Burgemeester dezer lad, z ijn.
d e een half vel papier, en letrerlijk van den volgenden inhoud :
„ Een feeker beregt van 2 broeders
„ in 't jaar 1573 den 11 October,

• de eene genaamt Eybert acobsz en de ander

eertien a.
zynde
beyde
getrolude
manne,
hoe z)r
„ cobsz genaamt,
haar lyf wnagde voor de vryheyt en voor 't vaderland,
• zy gaane met muylen aan haar voeten om een wandel„ Lien, en zy komen famen aan de zeekant van deze flad
• Lnchuyfen, alwaar zy hoorde dat de Amilerdammers fehe .
oorcnfe lop waa„ pen tegen de Noorthollanders op het
„ ren doeude to fawn, waarop zy beyde code meet andere
• met haar in een vaartuyg flapten en lieten haar aan een
» van de fchepen brengen die aan den Admiraal Busfu van
• Amsterdam vast lagen, en in 't veroveren van Busfu fprin• gen beyde de broeders mede over, en griepe de Admiraal
,, Busfu by 't hooft, en ontnemen hem zyn harnas van 't
„ lyf af, en bet flagfwaart uyt zyn hande, ende doen de
• flag gedaan was quaamen de beyde broeders met bet bar.
„ nas en ilagfwaart gezonc thuys, en bet harnas is door
„ haar mentien, die niet wel by haar zinne was, aan een
• finit verkogt, maar bet flagfwaart is nog in wezen, zynde
„ nog fchoon en klaar, en hangt op bet bolwerk 'c cuweede
, huy#
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„ buys bewesten de moeikemansfleeg, en hetzelve huys flaat
„ wat iuwaars.
Broggen

• Par moi

A 4 V

• A° .

den zg February ."

1700.

Deze ABRA AM V E R B R U G G E N was een broeder van
V E R B R U G G E N,
voornoemden F R E D R
en geboren in
lnkje
gefchreven op zijn nude jaar,
;
hij
heeft
dus
dit
1682
een tijdperk, waarin de jongeling van geest en finaak niet
zelden ilerke zucht gevoelt, om zaken van bijzonder belang,
vooral die de eer van zijne geboorteflad ell de vrijheid van
zijn vaderland betreffen, zoo veel tnogelijk voor de vergetelheid to bewaren . Dar er tin , toen hii dit fehreef, 127 jaten verloopeu waren edert den bewesten zeeflag, is bet mil
bit de geheele houding van hot iluk voorgekomen, dat bet .
zelve bet affcbr ;ft is van eeu papirr, 't we!k toen, door hec
znenigvuidig behandelen, zoodan g had geleden, dat men
ztoodzakeli`k aordeelde, milk cen belangrijk gedenkftuk op
deze wijze voor eerie gehee!e vernieriging to behoeden ; en
char men ligteiijk belefr, met hoe veel geestdnti in die da .
gen de ne r 3 aag van n o s s u bij de Noord lollanders in gedu .
rig aardenken werd gehouden , heft , aithans bij mij, bet
gemelde iluk de verdienite van geichiedkundige waarheid .
A)dus in bet bezit gefre,d zijnde van dat gefchrift, vond
ik mri aangefpoord, orn ook van een' <inderen kant, bii de
nfvronwen V A N R O M O N D, zoo tnogelijk , familieberigten
nopens her zwaard van B o s s v in to wianen ; en hetgeen ik
deswege heb kimnen opfporen, wil ik, even gerrouw als her
opgemelde ftukje, mededeeien : die berigcen komen op bet
volgende neder :
,, Du de bewvste flag op de Zuiderzee zoo hevig was,
Bosdat, bij gelegen' :e d van den aanval op her fchip van
s u , de Graaf zicib genoodzoal :c vona , om op eeu der an .
,, dere fchepen, met achterlating van .harness en z .,saard,
„ de vlugt ce nemen, en verkiezende liever is de magt van
die van oorn, dan van Lrkhuizen ce wezen, zich in ban .
A den der eerstgenoemden had overgegeven. - Dar bij bet
» veroveren van bet fchip van s o s s u tegenwoordig waren
a, de iwuu gehraeders s T 1t o o D a R s a, welke zich van dat
M w a
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harnas en zwaard meester maakten, en vervolgens doarme .

• de to Enklzuizen binnenkwamen . Dat deze gebroeders

„ elkander beloofden, dezen buit nooit to zullen verkoopen,
„ waaromtrent echter de bezitter van bet harnas Been woord
„ hield, maar hetzelve verkocht, luiten weten van deszelfs
• broeder ; die zuiks niet dan na verloop van eenigen tijd
„ ontdekte, bij gelegenheid dat hij zelf werd aangezocht,
„ van wege die van oorn, tot verkoop van bet door hem
„ bezeten zwaard ; welk aanzoek in latere tijden was her„ haald, doch alles to vergeefs . - Dat eindelijk dit zwaard
• was overgegaan ann zekeren A R E N S T R 0 0, en door de.
• zen, drie dagen v66r zijn' dood, was ter hand gefteld aan
• wijlen den
eer en Mr . j A N V A N R O M O N O, den vader
• van de ufvrouwen VAN R OM O N D , onder welke bet
„ zwaard en deze befcheiden zijn berustende ."
O!l deze tweederici berigten overeen to brengen, is bet
m j, dezelve met een onpartijdig oordeel overwegende, voor .
gckomen
Vooreerst, tint de twee gebroeders, in bet fink van den
fleet v E P, F R u G 0 E N, met derzelver doop- en ge lachtnaam,
en in de fain 0 foherigten met den bijnaam van hun bedrijf',
worden opgegeven , als zijnde flroodekkers ; want dat dezelve
geen visfchers of zeelieden zijn geweest, is daaruit genoegzaam op to makeu , dat manuen van hunnen moed, in die dagen, toen al wat zeeman was naar de T'Vestvriefche vloot
fnelde, geen wandeling op niuilen zouden hebben gednan .
Ten tweede, dat in bet familieberigt de verkoop van bet
harnas words opgegeven in lute to zijn gefchied door den
eenen broeder, die bet in bezit had ; terwiji bet zwaard bij
den anderen broeder, en vervolgens in diens familie, zorgvuldig is bewaard, tot dat hetzelve nit hander van den laatflen familiebezitter, A R E N s r R o o, aan de ouders van de
tegenwoordige bezitlters eigenhandig is overgegeven . - Volgens bet manufcript van dan fleer V E R E R U G G E N, is bet
zarnas door eene moei der gebroeders verkocht aan een'
fmid, maar bet zwaard, tot op dien tijd, fchoon en klaar in
cen huis op bet bolwerk hlijven berusten . Daar bet nu, bij
mangel van verdere befcheiden, ondoenlijk is, de bijzondere
omfiandigheden op to geven, welke bij den verkoop van bet
harnas, en wegens de zinneloosheid der moei hebben plaats
geha.d, ftemmen de beide berigten in de hoofdzaak overeen,
dat,
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dot, namelijk, het veroverde harnas is
zwaard to Fnkhuizen is bewaard gebleven .

verkocht,
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Als gefchiedkundige zekerheid, vind ik mij in Nat, bier
to kunnen bijvoegen, dat 1k, reeds als kind en jongeling, en
dus v66r meet dan 6o jaren, kennis droeg, dat bet zwaard
van B O s S U was berustende ten huize Van A R 1 E N S T R O O
op bet bolwerk, (zijnde nog bij mijn' tijd eene zeer bewoonde visfchersbuurt in inze fled) juist zoodanig, als do
igging van dat hnis in bet fiuk van den
eer V E B R U GG E N is opgegeven . - . Dat i1 c, fchoon niet van nabij of in
den omgang, dezen A R 1 E N S T R o o, tot in zijn' ouden
dag, zeer wel bob gekend, als een gefchikt burger, zijn3e
tot op zijn' dood toe als huistimmerman gebruikt in die :ist
van deze fled ; en dat bet meer dan waarfcbijnfik is, Qat
deze man , en welligt zijne voorzaten, bij verkorting den
toenaam van S T R o o, in pleats van S T R O O n E
ER, hebben aangenomen ; lets, bet een, zelfs in onze dagen, onder
die klasfe van burgers gansch niet vreemd is .
n de derde plaats moot ik bier nog aenmerken, dat bet
bewuste wapentuig, in bet handfchrift van den F-leer v E RB RUG G E N , den naam draagt van fag zwaard, en in bet Lets
van den eer s w AA N lien van faatfezwaard ; doch oin to
beflisfen, of deze onderfcheidene namen onderfcbcidene taken beteekenen, of kunnen beteekenen, hiertoe ontbreektbet
mij aan genoegzame kennis in de termen der krijgskunde .
Dat men bij Been vnzer gefchiedfchrijvers ce regt kan,
om met volkomene zekerheid bet onderhavig gefchil to vereffenen, ;chijnt in den eertlen opflag vreemd to moeten voorkomen ; doch bij verder nadenken, en mij verplnatfende in
bet tijdflip der gebeurtenis, houde ik mij ten voile overreed, dat de geescdrift voor her beboud van bet vaderlend
en bet bezit der vrijheid , in die benaauwde dagen, bij eiken
regtfchapen Y7estvries zoodanig was opgcwonden, dat de
zegepraal over de werktuigen der dwingelandij bet algemeen
en eenig doel der bejaging is geweest ; en dat bet bezit
des perfoons van eenen vijandelij ken Vloocvoogd, wiens ltande, cooed en ijverzucht, in den toemnaligen Eland van taken, zoo hoog geducht was voor de zieltogende vrijheid,
zulk eene waarde had in de fchatting onzer fcheepsbevelhebberen, dat can zwaard en harnas van den overwonnen Ad .
miraal naauwelijks kon gedacht « •order ; en dat bet hieruit
M to 3
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kan verklaard worden, dot dezelve, als 't ware in de be.
dwelming der a'gemeene vreugde, als een bait door ftoutmoedige veroveraars werden weggedragen .
er is wel der moeice wnardig, op dit Wk no to zien den
Beer B R AND , in zijne listorte van Enk,rtuizen, h1adz . 199
en vervo gens , on) zich volkomen overcuigd re houden, dot
zoo wel den inwoneren van oorn en Medemblik, en der L Wa.
terlandfche dorpen als die van Eakbuizen , een a~gemeen aan •
deel moet worden toegekend in den onvergetelijken zee/lag op
den i iden October 1573, welke in veie opzigten beet onwaar .
dig is, om btj dien van ons Waterloo genoemd to worden ;
als hebb°nde beide, onder bet zigcbaar beftuur van Gods
voorzienigheid , in befisiende oogenblikken, bet veege vader
land voor de overheerfching van verbolgen en verwoesting
dreigende vijanden behoed : mcne hedoeliug in dezen was al .
leen, om to betoogen, dot Enkhuizrn niet ten ouregte aan•
fpraak rnaakt op bet bezit van bet zwaard van s o s s U .
Enkhuizen ,
den 21 ulij 1818 .
DE NOODLOTT
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(Vervolg en A t van bl. 469.)

et son mijr' beer behoorend riddergoed in Silezie, in den
omtrek van Breslau . la,: ; een goed half' uur van de kerk en bet
eer v.
. . . beer en collator was .
dorp, van herwela do
Vrijdags v66r den noodicttigen Zondag, op weaken ik voor
de eertte ntaal zoe pred :ken, waren wij van onze hoogst bezwaarlijke reis aan ekomef . Den prediltant werd van mijn •
aankomst, en ~'r r ik more .,n . middag hem reeds 2ou ko .
men bezoeken, beri ; t gegeven, en ieder edig uur befteed om
mijne preek verder to memoriferen . Met den hartelijken wensch,
dot morgen mine eerfte proef goed eehikken mogt, en met
de verzekering, dot de ganfche familic om mij to hooren
zich morgen ochtend zonder twijfel nanr de kerk begeven
zou, nam zaturdag middag no den eten de vriendelijke Beer
v.
. . . affcheid van mij , en ik begaf mil up weg . Otn
nog de laatite hand aan mijn werk ce leggen, reciteerde ik
p deuzelven mijne preek nog eens hail luide, en liet mij in
de .
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dezen mijnen heiligen ijver door de voorbijgangers en groe,
tenden Wet floren . Vol verwondering trad menig op zijde,
en zag mij eene goede pons verbaasd achterna . Mijne preek
was nog Met ten einde, en ik nogtans de pastorij reeds zeer
ot voetpad leidde over bet kerkhof, en voorbij een
i abij .
open graf op hetzelve, want er zou dezen namiddag een zes .
jarig kind begraven worden . lit wilde , alvorens ik de pastorij
intrad, gaarne de laatfte perioden van mijne preek eindigen.
Op hot kerlthof was bet fill : ik plaatfte mij, om mijne ges .
ticulatie eenigermate op de proof to flellen, op een verheven
ftandpunt, namelijk op de nevens bet graf opgeworpen aarde ,
waarop cone plank lag. Then ik mij op dezelve in behoor .
lijk postuur gefteld had, kwam ik juist can bet clot van mij .
ne preek . Deze handelde over bet verftandig gebruik des levens, en ik meende eon' regt diepen indruk in de barten mij .
ner toehoorderen achter to laten, wanneer ik met doze woor .
den eindigde : ,, Ten hemel leidt de weg oozes levens : daar• otn zegenen wij deszelfs einde . Wij zien opwaarts, en
ot graf moge ors ver• vouwen blijmoedig de hander .
• zwelgen, zijne duisternis verfchrikc ors niet s"
Deze periode begon ik nu juist met de feboonfle gesticulation to declameren ; maar ach! reeds bij de woorden :,,daarom zegenen wij deszelfs einde ," nam bet met mij een einde, dat ik niet zegenen kon . De plank order mij waggelde ;
ik verloor bet evenwigc ; de weg mijns levens leidde mij , in
plaats van ten hemel, ten afgrond, want ik viel hals over
hoofd in bet graf, en deed zulk een' noodlottigen val, dat
ik de beenen omhoog uic den kuil flak, waarin ik op den
rug lag : bet graf verzwolg mij alzoo in zekeren zin, gelijk
ik had willen zeggen ; want ik lag in dit graf, dat voor een
kind gernaakt was, dermate geklemd, dat ik niet in flaat was
mij op zijde to wenden en mij or weder nit to helper. Toen
1k een weinig van den fchrik bekomen was, en nu mijn best
deed om nit den kuil to komen, maakte ik bet kwaad tiog
erger ; een fink van den rand des grafs viel op mij neder, en
overftortte mij geheelenal . n dit oogenblik naderde de lijk .
ftaatfie ; ik hoorde zingen ; bet gezang kwam al nader en nn,
der . De fchooljongens aan bet hoofd der lijkftaatfie naderden
bet eerst het graf. De nit hetzelve ftekende beenen, mijne
nit tie diepte om hulp
roep nde ftem a kte, dat de jons gens fchre uwend en verfchrikt wegliepen ; de meester riep
beu
M m 4
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hen met eene bulderende ftem achterna ; alles geraakte in
verwarring, tot eindelijk alien het graf naderden, bier den
levend begravenen in de zonderlingfte houding vonden, en
.- in een luid gelach uitbarstcen .
Men kwam mij ongelultkige to buip ; maar mijn met roode
leemachtige aarde bezoedelde zwarte rok , van welken , toen
ik weder op de been kwam, van alle kanten de oardkluiten
afrolden, was niet gefchlkt om den fpotlust to verminderen.
De oude predikaut herkende nu in lnij alLngs zijn' plaatsver .
vanger voor morgen, beklaagde mij seer, fchoof mij chielijk door de fchaterende meuigte, en redde mij in de nabij
gelegen pastorij . Ach 1 ilt vermoedde niet, welk cen nieuw
avonturir mij hier toefde l
Eene oude nicbt van den ongetrouwden predikanc reinigde
mij ; mijue kleederen werden opgehangen, en ik zelf inmiddels in een' ouden japon geftuken . De predikaut was eeu van
die menfchen, bij wier aanb ;ik de gelaatkundige dadelijk de
ontdekking deed, dat van het goddeljk vuur, hetwelk Prometheus den hemel ontftal, juist geen fterke vonk in zijn wezen overgegaan was .
ij hing zwaar aann het oude, en had
vooral de e&genzinnigh eid, dat hij geen candidaat met zijn
eigen haar, dat toen juist mode begon to worden, veroor .
loofde to prediken, maar uitdrukkelijk bedong, dat hij eene
zijner pruiken opzetten moesr . Men mogt oi' den heiligeo
froel de teekens der modezucht aan zijn hooFd niet ten toon
ftellen, maar het hoofd met een haarwerk bedekken, dat
niet zoo ligt aan de griliigheid der mode oneerworpen was,
was zijn ftelregel . War ik zag, dat ik met een man re doen
had, die in de kluisrers van den geest zijns tijds ging, en
bij wien alle tegenfpraak vruchteloos was, !_ar ik mij over .
Vroegtijdig's avonds leidde hij mi . , ua r 1;Y :_ ;n2- kamer, beloofde mij, dot de amid morgen vroey de kngchel aanftoken en
mij koffij brengen zou, wenschte m i ten' goeden nacht, en
ging teen . Bij her uitkleeden deed ik cene onaangename ont .
dekking . Zoo wel van de fbeeuw, want bet had den gan .
fchen dag frerk gedooid, als ook van mijn wroeten in bet
graf, waren mine koufen doornat : om ze to droogen, hing
ik ze op de kagchel . Vermoeid van den fchrik en de geinoedsbewegingen des lags, fliep ik weldra vast in tot aan
den morgen .
3ij miju ontwakeu voelde ik mijne ademhaling ongemeeu
be.
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benaanwd ; mijne oogen zagen rondom mij een' dikken no.
vel ; en wat word ilc gewaar, toen ik dezelve naar de kag .
chel rigtte 1 De meid had dozen norgen wat to fterk go .
ftookt ; mijne koufen hadden vuur gevat, en dreigden in voile vlam uit to barfien . n den' fprong was ik WE bet bed,
om daarvan nag to redden, wat ik kon . De kamer was fpoe.
dig door bet openen der venders van den rook gereinigd ;
maar mijne koufen waren flechts nog in fragmenten voorhanden ; de voeten waren tot aan de kuiten weggebrand : ik
moest to vreden zijn, dat mij juist nog zoo veel overgeble .
ven was , als dienen moest om dat gedeelte van mijne beenen to bedekken, wzt tusfcllen brook en laarzen zigtbaar was .
ntusfchen luidde de klok voor de eerfte, tweede en derde maal, en mijne beangstheid wies met iedere minuut . De
kerk was geen veertig fchreden van de pastorij verwijderd ;
ik zag reeds vrome geloovigen in menigce derwaarts gaan .
Toen trad, mij een' goeden morgen wen£chende, de oude
predikant in de kamer, en hield de pruik in de hand . , Zie
„ eens," zeide hij, „deze fraaije pruik ; zij zal n wet ftnan.
„ Ca zitten ; ik wil haar a dadelijk opzetten," en in minder dan eene minuut zat de pruik op mijn hoofd, met de
aanmerking des predikants, dat zij mij voortreffelijk flood .
Mijne oogmaat boezemde mij zelcer tegen deze aanmerking
flerke bedenkingen in ; want vooreersc zag• de pruik, zoo
veel tijds had ik gehad op to merken, toen hij haar in de
hand hield, er koolzwart uit, had in an.-en tijd geen tlofje
poeder ontvangen, en geleek ook wegens de geplukte krullen, waarin vermoedelijk de muizen zich vrolijk gemaakt
badden, volmaakc eon half verwoest kraaijeunest ; en ten an.
dere was de predikant, een Mecklenburger van geboorte, eels
man van kolosfale grootte, met een dik, groot hoofd en
breed gezigt, hetwelk tegen bet mijne meet dan eens zoo
groot was . Om mij in den kleinen fpiegel des vertreks to
befchouwen , daarcoe liet de driftige man mij den tijd niet,
maar hing mij den mantel om, en trok mij haastig met zich
voort, dewiji bet, naar hij verzekerde, hoog tijd was . On.
dercusfchen begreep ik wel, dat miju hoofddekfel mij geweldig misvormen moest ; want ik kon gemakkelijk aan beide zijden de vuist er tusichen iteken . Onder weg moest ik dnarom
met do beweging mijus hoofds hoogst voorzigtig zijn ; want
met iederen flap waggelde hot affchuwelijke ding been en weder .
M m 5
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der, en dreigde nu op mijn' neus, dan op mijne fchouders
of to glijden .
Thans waren wij in de fakristie, waarln men twam zonder
van iemand in de kerk betnerkt to worden, en even zoo geraakte men ook vandaar op een' trap, die regtilreeks naar den
predikftoel leidde . De predikant zag bet eon en ander na in
de registers, en bemoeide zicii niet met mij .
k had flechts
met mijn' angst to doen ; da rom forte ik minder op mijn
iiicerlhk, en dacht ook tot - ;.iijn' troost, dat de gemeente
9mmers bet gezigt van zulk eene pruilt bij aren herder gewoon moest zijn. Alleen de koster, die thins, om mij, gelijk bet gebr .iik was, naar den predik(loel to geleiden, in de
ij verfakristie trail, maakte mij nogmaals bekommeri .
fchrikte op mijn gezigt, en fluisterde mij in : „ Goede en mel ! teat ziet gij er uit ! De pruik past u in hot geheel
~, nier, en mis rortnt u verfchrikkelijk ; zij bedekt uw halve
Thans werden de laatfle verzen gezougen ; de
predikant gaf mil driftig hot book in de handen, riep mij toe :
God zij met u!" en joeg mij de trappen op .
Bet tang gevreesde oogenblik was eindelijk daar. Van al
to grooten angst kon mijn arm hart oijna niet meer kloppen .
Nu was bet tijd ; ik moest den predikiloel beklimmen ; de
koster opende de deur, en met twee fchreden fond ik voor
de Christelijke gemeente, die hoofd aan hoofd in de kerk
vergaderd was.
o
emel ! welk con' indruk maakte mijne geflalte op de
vergadering! De orgeltoonen van her laatfle amen klonken
nog, maar bet gezang was verflomd . Alle hoofden in de
kerk geraakten in beweging, en de menigte golfde als de baren der zee. Alle oogen waren op mij gevestigd ; alle gezigten waren tot lagchen getrokken, en velen, fuel bet oog
van mij afwendende, legden zich half laid proestende voorover, en meenden van lagchen to barflen . Achter den predik .
iloel, en digs op zijde van denzelven, brak onder de aldaar flaande mannen, die mij dus van nabij konden befchouwen, op stns eon laid gefchater nit ; de vrouwen in bet
ruim, wier lachorgane bovendien reeds in beweging was,
ilemden volkomen mode in, en zoo ontfcond thins bet zeker
niet gewone fchouwfpel, dat men in eene kerk, waar anders
tone aandacht gebiedende ftilte heerscht, cone vergadering
voor
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voor zich zag, van welke men een eenfcemmig laid gelach
hoorde weergalmen .
Daar (fond ik, arme man, nan bet gefchater der menigte
prijs gegeven! lit wilde beginnen to fpreken ; maar mijne lem
kon bet gedruisch niet doordringen . n mijn' angst en fchaam .
Se, toen ik verlegen daarilond, hoorde ik verfcheiden lfemmen ftilzwijgen gebieden ; ik zag, hoe de oude predikant op.
ftond en met de hand wenkce ; ik bemerkte mijn' beer, die
uit zijne back kwain en met den zakdoek waaide om bet ge .
lach to (lilien, en bet ontging mij niet, hoe ook hij, wanneer hij tot mij opzag, onwillekeurig bet gezigt tot agchen
trok .
et was vergeefs, alles vergeefs! k, bet voorwerp
des gelachs op deze heilige plants, moest verwijderd worden .
k h d dernalve vergeefs zoo vele verdriecige oucmoetingen
geleden , vergeefs zulk eene verre reis gedaan, vergeefs we .
ken lang zoo vlijtig gememorifeerd, en zou en kon nu niet
eens mijne zoo zuur befludeerde preek voordragen . De pre•
dikant, namelijk , betrad den pre„ikfoel
fchoof mij naar
beneden, en deed in mijne plants eene leerrede voor de vuist,
zoo goed hij kon.
k was woedend, toen ik in de fakristie terug kwam, en
wierp vergramd bet haarnesr ver van mij weg . - Zoo mislukte
mij mijne eerlle proef op den kanfel, en zoo veel ongemaks
had ik daarbij to lijden . De tweede proef in bet vervolg
gelukte becer ; maar ik wachtte mij wel, daarbij weder eene
pruik op to zetten
ier eindigde de vriendelijke G au N r N G ziju verhaat ; et
ik was biijde, dat bet mij heden ook niet als hem gegaas
was .
AN P
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V oor hem, die 'c vaderland vereert,
Daarvoor ziju hart voelt flaan,
Voor vreemden dwang de knie niet buigt,
Bij de eer van ollands vad'ren juicht,
Voor hem flechts hef ik gin .
t
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k zing voor hem, war is gebeurd ;
ij hoore een dapper tuk ;
ij hoore, war er is gedaan,
Om Nedrlands handel voor to ilaan,
Die bronaar van geluk Naauw fchonk der vad'ren fiere mood
Aan 't land een beter lot ;
Naauw zwoeren ze op der heiden graf,
Vereend, bet wreede dwangjuk of
Van Spanjes beulenrot ;
Naauw brak, bij onbewolkter' trans,
De zon der vrijheid aan ;
Naauw brak her licht des handels door,
Of oen, de dapp're oen trad voor,
En toog op d'oceaan .
ij kliefde met een kleine kiel
-let bruifend peltelnat,
En kruisce, en zocht, en zweefde voort,
En landde in 't einde aan 'c handel- oord,
En keerde met den fchat .
En waar hij eens den handel dreef
Bij Moor of Arabier,
Elk juichte, wen hij ` ollands vlag
Zijn verre frranden nad'ren zag,
Op ollauds vriendfchap fier .
Toen zng het vatleriand in {oen
Een' mar vol moed en kracht :
ij werd van grooter fcheepsmagt heer,
En keerde naar her Oosten weer,
En fchraagde er Nedrlands magi .
No rees er in 't welriekend Oost,
Uit ava's gloeijend zand,
er ecrfte fort, een klein gebouw,
Dat Nedrlands fchatten bergen zou,
Als tweede moederiard .

Maar
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Maar nu ook won bij Brit en Moor
De nijd en de afgunst veld ;
Men vleide en won den akatraan :
Want Nedrlands handel moest er aan,
Door list of door geweld .

• Want Nedrlands handel moet er au!"

(Dus fprak bet vloekgefpan :)
„ a, Neerlands handel word' vernield,
„ En hij, die wedrfcand biedt, ontzield,
• Tot aan den laatften man!"
De hoofdftad werd rondom verfcerkt,
Met ftukken breed beplant ;
En, bijgetlaan door Britfche magc,
Werd Nedrlands fort in 't naauw gebragt,
Te water als to land .

• Neen, peen! - bij God, dat zal niet gaan!"
Riep bij dees maar held

oen :

• Eer ga geheel mijn vloot to niett
Eer men de vrije vaart verbied',
• Vall' ik der wraak ten zoeu!

„ Verradersl neen, dat zal niet gaan,
• Zoo fang mijn bloed nog vloeit ;
„ Neen! 'k zweer bij onzer vad'ren God,
• Eer ftroom' bet op een ftraffchavot,
• E,:r gij den handel boeic!"i
Zoo zwoer hij , en zijn luide kreet
Nerd door bet yolk gehoord ;
En alien zwoeren, vol van cooed :
„ Eer vloei' de laatfte druppel bloed,
• Eer men den vlootvoogd moord',"
De wind verheft, bet anker rljst,
De zeilen zwellen op ;
Aniboina's kust verdwijnt voor 't oog ;
De vloot fnelt voort, alsof zij vloog ;
Dc bloedviag waait in top.

Daar
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Daar klinkt de roep : „ 'k Zie ava's kutt,
• En Eng' ands vloot vlugt wegl"
Men nadert, ankert, ftapt aan land,
En 't volksnejuich weergalmt aan 't ftrand,
En nit is 't bang beleg l
ar Thans gelds her u, o akatra l
• En u, verrad'rendrotnl"
(Dus fi reekt head oen :) „'k zwoer ddns uw'val,
„ En,'kwaart
ook dien
duizenden
in tal,
Neem ge
nooic
eed weerom
.
•
Op morgen, eer de dagtoorcs gioeit,
• lieftorm ik frad en mtnur ;
f En, tnoet ik op bet pain vergaan,
„ Op morgen wait er flollands vaan,
„ Of Nat mijn ftervensuur ."
Bet nachtfloers daalt, de fchepping zwijgt,
Daar ze alles ruste biedt ;
Doch 't manger brein van oen waart voort :
Daar Ne&lands room zijn geestdrifc 1puort,
ent hij de ruste niet .
ij weer, dat Nedrland Nedriand blijft,
Zoo sang de handel bloeit ;
Maar dat, wen cens die zuil bczwi ke,
Oak Nedrlands roem en welvaarc wijkt .
En vreemde dwaug bet boeic.
ij weec bet, en 2iju heldenziel
lemt vast aan 't flout beflnit ;
!lij bids, rijst op, vat fpeer en zwaard ;
ij wenkt, en duizend ftaaw gcfchaard,
En duizend trekken nit .
Geeft op de frad! fink op de poort "
Dus roept hij : ~. laat ons in
s Of 'k pletter ftraks uw' muur tot ftof,
En fpaar nuch yolk, noch huis, nosh hof,
M Zoo ' t door geweld verwin .';
Daar

AN P ETER .Z

OE N .

OF

Daar barst van boiwerk, muur en fchans
Bet dond'rend antwoord los .
Maar heldenmoed vreest load noch dood,
En 't heldenvuur ftiigt in den nood,
Als drift bij 't hollend rns .
Reeds beuken frormbok en rammei,
Reeds dreunen pocrt en wal ;
Reeds brokkelt mnur e ; fchans uiteen .
En 't yolk fpringt door de bresfen bees,
En ftaat , al vechtend, pal .
Reeds hecht de ftcriraeer aan de vest,
En oen ftijl t rnoedig op :
Bij ftijgt, - cu 't vct.del in de hand,
Words door hem op den niuur geplant ;
Wie naakt, klooft hij den kop .
Bij vecht, en vechtend fiielt hij voort ;
Zijn lenze is . V ;:derland Bij ilaat, en wet niet valt dat vliedt ;
iilij ftrijdt, en was hem weerftand biedt
Dat ploft hij near in 't zand . Daar klinkt op a ans het blij hoezee!
Men fteekt de vreugdtrompet :
De vijand vliedt, -- de firijd is nit ;
De ftad is hem, -- hen is de buit,
En Neerlands eer gered !
Toen kwam en hoog zich vorst en yolk
Voor den verwinnaar near ;
En op dees glorievollen dag,
Wiens wederga men zelden zag,
Werd Neerlands vorst bun beer .
En door zijn moed en door zijn vlUt,
n 't moeilijkst tijdsgewricht,
Rees uit her pain van akatra
Bet Nederlandsch Batavia,
Door hen zoo grootsch gefticht.
D#
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En, fchoon Been eerzail van metaal
Dien dapp'ren werd ten loon,
Batavia zij flechts genoemd,
En oen words ftraks als held geroemd
Nog bij den laatfcen zoon.
Dec. 1877.
GEVAT
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Op zeker dorp aan den oostwal der Zuiderzee frond v66r

cenige jaren een prediker, in den geheelen omtrek bekend
door zijne zonderlingheid .
ij ftichtte zijne gemeente gewoonlijk met een fermoen, de vrucht van niet langdurige
overdenking, voor de vuist . Bij bet klimmeu zijner jaren
binderden hem dikwijls kleinigheden, en hij was vrij genoeg,
dic van den predikUoel to zeggen . Met naam en toenaam
riep hij de flapenden wakker, en berispce hij de genen, die
eenige wanorde veroorzaakten . Zoo hoorde men hem eens, to
midden van zijn ernftig voorftel, eenen boer met luider ftemme toeroepen : Tijs! Tijs! (Ties) waarom keer je mij den
rug toe? De boer frond aandachcig to luisteren , met den rug
leunende tegen bet doophek, zag even op, vraagde Do . met
eene goede ker :,ilem : Moet ik het dan van het gezigt hebhen, of van het gehoor? en hernam zijne vorige pofitie .

FR E D R

ANECDOTE .

t V,
oning van Dene»tarken, kwain eens genre.
lijk wegens de toenemende nationile fchuld uit den fiaatsraad . Eon hoveling, die 3ie~ v .rlof, en ooh dikwijls her ge.
luk had, hem door zijue kodc1 a invallen to vermaken, vroeg
heal naar de oorzaak . „ er kwaad ware we] to genezen ,"
• Sire!"- „ oe zoo?" -„ lerinuert uwe ivlajesteir zich
• den Graaf van NN .?"- (nit was een man, die, bij zeer
geringe talenten, een zeer hoog gevoelen van zichzelven
had .) ,, Nu?" -- „ Wanneer uwe Majesteir zijn verftand
• kocht voor hetgeen bet waardig is, en hot dan weder verz
• kochc voor den pri s, then hij self er op ftelr, dan konden
„ zeker alle fcaatsfchulden betaald worden .' ;
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ervormde Gemeente to Breda . ( )

'let was eene zonderlinge gedachte van fommige wijsgeeren, „ dat de mensch geen geheel eigen, afzonder„ lijk geflacht uitmaakte, maar, met den aap , baviaan
„ en ourang-outang in oori'prong vermaagfchapt, van
„ dezen flechts door vorming, befchaving en ]evens„ wijze onderfcheiden was ." Zulk eene gedachte mogt
een' Franfchen wijsgeer behagen (t) , wiens natie zoo
vele blijken van gelijkvormigheid in roofzieken aard aan
dat gedierte gaf ; nimmer moest dezelve door andere
geleerden voorgeftaan, maar afgewezen zijn met al die
verontwaardiging, welke zulk eene lastering verdient .
Ziet den nlensch, in den bouw en aanleg van zijn ligchaam ; in zijne edele en verhevene geftalte ; in het onnavolgbaar vermogen van taal en fpraak ; - ziet hem,
in zijnen vindingrijken , alles uitvorfchenden , alles ont
vattenden, naar volmaking rusteloos ftrevenden pest :
en
(*) Uitgefproken in de Tielfche en Bredafche Afdeelingen
der Maatfchappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, 1814 en 1817 .
(t) . . V REY, list . Nat . du genre lnsnain, Tom . 1
jag. 179. 243 , aangehaald door v L E N S .
MENGELW . 1818 . NO .
s.
N a
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en wilt gij bet fieraad van Gods fclrepplng met bet af .
fchuwelt We aller wezens vergelijken ? wilt ge hem ,
die flechts een weinig minder dan de Engelen is, een'
broeder noeinen van den grijnzenden aap en afzigrelijken baviaan ? Nog meer zal ons verttand en gevoel deze honende uitfpraak weren, wanneer onze aandacht
zich vestigt op bet beminnelijkfte gedeelte des menfchelijken gellachts , en de vrouw, bet fchoonfte gewrocht
der meesterlijke hand, voor ons oog verfchijnt . Wie
vin :it in bet open, fprekend oog, in bet zacht , liefdevol gelaat , in de edele en waardige houding, in alle
de haar eigene bevalligheden de mintle gelijkheid net
wanfchepfels, wier gedaante en befchouwing finartelijk
afgrijzen verwekken ?
Doch, wat room ik haar behagelijk fchoon , en de
ooger
bevalligheid des ligchaams, die haar f ert !
goed is haar gefchnnken, en zij bezit eene waardij,
welke haar niet flechts, met ons, boven al bet gefchapene, maar ook boven ons verheft .
racht en flerkte
zij ons eigendom ; de wereld, zij de kring, waarin wij
werken, - aanminnigheid, aan welke niemand wederflaat, is de gave der vrouw ; de huisfeliike woning, de
eigenlijke zetel des geluks, is haar gebied, waar zij het
alverwinnend gezag der liefde doet gelden . Zij is bet,
die heerscht door vermogens van v erfland en hart , en
den hoogflen rang, den rang boven oils, met regt
mag eifchen .
Waant mij niet aan vleijerij fchuldig, wanneer ik alzoo van de vrou en fpreek . Zijn er onder hare fekfe,
welke geen den minf'en roem, zoo niet de diepfte vernedering verdienerr, meerder zi n er, wier verdienften
ook de hoogfte loffpraak niet naar waarde meldt . Mogen wij de grootheid vast den mensch fchetfen, hoewel
duizend en tienduizend den naam van mensch ontheili .
gen ; wic zal bet verwerp ;lijk heeten, dat wij, de
weinige onwaardigen niet gedenkende, met dankbaren
lof haar roenien, wellre de gezef?innein en de vreugde
onzes levens zijn, en aan a lles , %vat \yij genieten, waar
ge •
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genot en blijdfchap fchenken? k waag mii dan aan dit
onderwerp, om u, in eenige trekken, voor to dragen
.De waardij der Vrouwen ; mij verlatende op uwe vr-ien .
delijke verfchooning, die mij, om harentwil, het veeh
vuldig gebrek niet toerekene !

Vernuft, fmaak en oordeel noemen wij onder de
edelfte gaven . Wie dezelve bezit, ontvangt de alge •
meene hukde . Zijn gevoelen over bet fchoone en goede
heeft beflisfend gezag . En alle ziine handelingen hebben eene eigene bevalligheid, welke hem aangenaam en
belangrijk maakt . Ook ons geflacht beroemt zich niet
zonder oorzaak op deze voorregten ; en uit ons midden
zijn er, in alle vakken, geestvolle manner opgeftaan,
wier voortbrengfelen altijd van hun vernuft, fmaak en
oordeel zullen getuigen . Doch, hoe hoog die roem ga,
der vrouwen meerderheid verduistert onzen roem, en
ontneemt denzelven bijna al zijnen luister . Ons vernuft
is minder oorfpronkelijk, onze fmaak minder befchaafd,
ons oordeel minder waar en treffend, en wat bij ons
door oefening, langdurig nadenken of geleerde onder
zoeking wordt verkregen, is bij de vrouwen cene ge .
ukkige nataurgaaf, een ingefchapen vermogen, eene
eigenfchap, onaffcheidbaar van haar verftand en geest .
Wie huldigt niet bet vrouwelijk vernuft, als bet zich
over bet ware en fchoone doet hooren ; of wie vreest
niet voor hetzelve, wanneer bet den onvoorzigtigen
aanrander met fijne fcherts en ftekelende boert verdrijft? Wien ftreelt niet de vrouwelijke fmaak, die de
huisfelijke woning behagelijk fiert , of aan eigene be .
valligheid, door eenvoudige verfierfelen, Mister geeft
Wie onderwerpt zich niet aan bet oordeel eenervrouw,
als zij uitfpraak doet over werken van verfhnd en
geest? ndien bet al gebeuren mogt, dat ons oordeel
verfchilde, en hare uitfpraak niet dadelijk onzen bijval
vond ; nader onderzoek en diepere overweging doet ons
ras gevoelen, dat hare beflisfing zoo waar was als ge .
lukkig . En deze bevallige begaafdheid, welke vvai e geN n z
doe-
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noegens verfpreidt zij over ons lot en leven ! Wanneer
beroepsbezigheid en ambtszorgen, of menfchelijke moedwil en weer(treving, onzen geest vermoeid en deszelfs
levendigheid verdoofd hebben , is zij bet, die, door
een vernuftig afleidend gefprek, onze fomberheid ver .
drijft, bet neergebogen hart voor nieuwe vreugde opent,
en aan bet ingetrokken gelaat den helderen glans der
blijde vergenoegdheid wederfchenkt . Laat dan geleerdheid, die, met infpanning, de hooge wetenfchappen
beoefent, aan eene vrouw minder voegen, en ftrijdig
fchijnen met hare gelukkige, voor huisfelijke zorgen
verordende, beftemming ; verfand en oordeel is derzelver fieraad , vernuft an fmaak eene gave , welke haarzelve beminnelijk en ons gelukkig maakt . Nog tang zal
zich daarom ons vaderland op de edele V A N ME L E N
en LANOY, op de fmaakvolle WOLFF en DE EN
zich verheffen, en er roem op dragen, dat ook onze
eeuw in vrouwen van gelijk vernuft en geest niet fpaarzaam is geweest .
Wat is de mensch zonder befchaviag, en wat zijn de
menfehelijke handelingen, zonder die vriendelijke lrellcyendheid, welke dezelve bevallig maakt en verfiert?
et grootfte gunstbewijs verliest zijne waarde, indien
er kieschheid aan ontbreekt ; en de geringfte dicnst
heeft hoogen prijs, zoo hij met welwillendheid bewczen words .
let ligt in onzen aanleg en beftemming,
in onze werkzaamheid en bet gevoel onzer fterkte, dat
wij ons minder zacht uitdrukken, met zekere ruwheid
handelen, en in onze woorden en bedrijven die inneinendheid misfen, waardoor bet hart geroerd words en
bewogen. Die hoedanigheid is bet eigendom der vrouwen . Befchaving ftraalt in alle hare daden door, en
eene zachte bevalligheid verheft bet gewigt van hare
bedrijven . Wat doet ons haar gezelfchap met geestdrift
zoeken, en haren kring zoo vrolijk naderen? s bet
flier de kracht harer bevallige manieren, welke ons aantrek : en bekoort ? Wat doet ous ~ in den vriendenkring,
aan
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aan hare lippen hangen , en voor hare gefprekken oor
en hart geopend houden, opdat ons niets ontga ? s
het niet de lieftaligheid , welke aan elk gefpre.1c cone
innemendheid bijzet , dat men bet gaarne hoort ? Waarom zijn ons hare weldaden van dubb2le waardij ? s bet
niet om de befchaafde wijze, waarop hare hand dezelve aanbiedt en fchenkt ? Met zigtbaren invloed werkt
deze vrouwelijke begaafdheid op bet hart des jongelings
en des mans ; en die nimmer in dozen bevalligen kring
verkeerde, draagt bet merle van onwellevendheid en
verlegene ongefchiktheid in houding en gelaat . Van
haar leert hij vaardige gedienlligheid, bet uitvorfchen
en vervullen van kleine behoeften, bet aanleggen en
verfchaffen van cenig landelijk of fledelijk vermaak . Onder hare vormende hand legt hij onwelvoegelijkheid en
ruwheid af, en vormt zich tot zacht gevoel en menfchelijkheid : want hij wil haar naderen en behagen ; en
die haar naderen en behagen wil, moot zichzelven befchaven , opdat hij barer gunfle waardig worde . Eenzijdige omgang met ons eigen geflacht moge ons ernst
geven, voorzigtigheid leeren, bet verftand fcherpen,
en den geest met wetenfchap verrijken ; de gezellige
verkeering met vrouwen verfijnt onzen fmaak , veredelt
bet gevoel , en fchenkt eene bef'chaving, welke geene
andere vorming vergoeden kan . Zoo word zelfs bet
vernuft van onzen wijdberoemden F 0 o'F T door de
vriendfchap met de bevallige dochters van i o : M E R
V S S C E R gefcherpt en veredeld ; en bet Muider Plot ,
door haar verblijf geheiligd, was help eene oefenfchool
van fmaak en gevoel, die zijne fchriften even aangenaam als belangrijk maken (*) .
Er
(*) De levensfchets van dit bevallig zusterpair, ANNA elt
van ROEMER V UMr. . S C 11 9 L T E :11 A
geteekend ; welk werkje, met portretten enz . verfierd, hij
den drukker dezes, j . W. N TR M A, words uitgegeven .
Nn 3
MAR A TESSELSC ADE, dochters
s c n E F,, heeft ons de keurige pen van
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Er woont in bet menfchelijk hart een zacht gevoel,
eene vatbaarheid voor eleelnensing, eene heilige aandrift,
welke medejuicht en me delijdt . De aanblik van des
naasten Neil vervult ons met vreugd ; het gezigt zijner
ellende wekt fmartelijken weemoed ; en eene edele be .
langRelling in der evenmenfchen lot is ons eigendom
en fieraad, hetwelk wij zelven moeten uitgeworpen
nebben, zoo wij bet niet meer bezitten . Er zijn weinigen, die voor den lijdenden hunne iefdearmen niet
openen ; en nog minder zijn er, zoo laag gezonken,
die nit het lijden hunner broeder, .n vreugde rapen . -Dit zacht, deelnemend gevoel, aan ons hart nietvreemd,
zetelt en heerscht in den vrouwelijken boezem .
et
behoort tot haar wezen en natuur ; zij zoude ophouden
vrouw to zijn, indien zij hetzelve kon verzaken . Laat
bet voorgeflacht op fommiger vrouwen vaderlandfchen
heldenmeed zich verheifen, en bet nageflacht den galm
van aren lof herhalen ; ons behaagt die fierheid niet .
A S S E L A A R (*) X11 L A L A N (t), en wie meer bet
harnas aanfchoten, zijn geene voorwerpen onzer hulde .
Wij zegenen de weldadige beftemming, welke den man .
nen cooed en flerkte, en der vrouwen gevoel en aandoening fchonk . Aan doze edele beftemming zijn zij,
op de edelfte wijze, getrouw .
oe vindingrijk is de
geest der vrouw in bet uitvorfchen van ced en jammer ; hoe onvermoeid haar ijver in derzelver wegneming en verzachting ; hoe angstvallig hare opmerkzaamheid, of here pulp i'oms fchaadt of krenkt ; hoe nederig en verpligtende de wijze, waarop zij weldoet en
troost! let is niet, of zij cene weldaad bewijst, naar
of zij eene weldaad ontvangt ; zoo ootmoedig en ge .
dien.
welke, aan het hoofd eener
aarlem verdedigde tegen Don
FREDER
VAN ALVA, in 1572,
(f) MAR A VAN LALA N,
Prinfes van Espinoi, welke,
bi' afwezighcid van haren echtgenoot, Doornik befchermde
t?4Ca ti CU 1ri11,9 FAftN~s
VAN 14RMA, in 1581,
(*)

ENAU

ASSELAli 4,

bende van 3oo vrouwen,
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dienf ig biedt zij hare hulp aan . Vraagt bet den lij len .
den, in wiens fchoot hij bet liefst zijne fmarten uitftort ; en den- treurigen , wien hij eerder zijnen wee .
moed zal mededeelen ; en den kranken, wien hij met
meerder genoegen tot zijne fponde ziet naderen ; vraagt
bet alien, die onder kommer gebogen gaan ; en allen
zullen u zeggen : het is de vrouw . aar gevoel is zachter, hare tranen zijn hartelijker, hare aandoening is
werkzamer en van grouter kracht ; de deelneming, welke zij betoont,doet den lijdenden zijnen druk vergeten .
Zoo fmaakte de grootfle en heilige Liider troost en
verkwikking uit de weemoedige, deelnetnende tranen,
net welke lieidevolle vrouwen zijnen laatften ftrijd
verzachtten (*) .
tiVie is bet, wien leed en jammer meest drukken ; die
den last des lijdens voornamelijk draagt ; wien 's levens
wederwaardil;heden en de huisfelijke zorgen bovenal
treffen? \Vie is bet ,die elke fmart bet diepst gevoelt?
Zijn bet niet de vrouwen, meer dan wij tot liiden beftemd, maar ook boven ens lijdzaam en geduldig? aar geftel is meer zacht en gevoelig ; hare verbeelding
meer aandoenlijk en levendig ; de indruk in hare ziel
nicer blijvend en duurzaam ; de kring barer beftemming
minder afleidend en verftrooijend ; en alzoo knaagt de
fmart nog tang aan bet hart eener vrouw, als ons derzelver aandenken naauwel~jks meer voor den geest ilaat .
Maar, naarmate de fmarten haar dieper en ]anger treffen, fchittert ook heerlijk de lijdzaamheid, met welke
zij dezelve draagt .
s anderer verdriet de bron van aren kommer, onder een helder gelaat boudt zj haar
kommer bedekt, en fpreekt den lijdenden moed in, hoezeer haar zelve de moed genoegzaam is ontvallen : g ee .
n e klagte, en minder nog gemor, maar deelneming en
zachte vertroosting vloeit van hare lippen . Treurt zij
over eigen Teed en druk, grootmoedig verbergt zij bet
bang
(*? L u x A s XX ; 27 - 3 0 N n 4
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bang gevoel, hetwelk hare ziel nederbuigt ; zij lijdt en
duldt a11tdn, opdat zij niemand krenke . Zoo leed en
duldde O A N N A G PLAY (*), door betooverende
fchoonheid, nicer nog door hemelfche godsvrucht, be .
roemd : de glans des troops , dien zij weinige dagen
verfierde, had haar niet verblind ; het akelig fchavot,
waarop zij, in den bloei barer jeugd, moest fneven,
baarde haar geen fchrik ; zonder viek en zonder vrees
eindigde zij, blijmoedig en geduldig, haar heilig leven .
\Vaart gij immer getuige, hoe eene vrouw lijdt , en
bet lijden draagt, als zij eerst hate grootfche, maar
ook moeijelijke beftetnming vervult, en dan aan de ure
van bange, afmattende, folterende fmarten genaderd
is ; waart gij immer getuige, hoe zachtmoedig en geduldig en gelaten zij al dien nood verduurt, en, zwoegend en ademloos en bezweken, zich boven al dien
nood verheft, als zij, met hemelfche vreugde op het
verbleekt gelaat, de oorzaak barer fmart omhelst, en
met magtelooze armen aan hot bbvend harte drukt ;
waart gij immer getuige van dien bangen irijd der natuur, - gij zaagt een fchouwfpel, zelfs bet oog der
Godheid waardig ; gij zaagt de verhevenfte zegepraal
der verhevenfte lijdzaamheid .
Vanwaar flaat, op eenmaal, bet hart zoo onrustig?
welk onvoldaan verlangen ontwaakt in den boezem ?
hoe is de borst zoo beklemd? welk een bang en toch
zoo zalig gevoel verrijst uit zijne fluimering? ot is de
ontwaking der heiligfte drift onzer zinnelijke en zedelijke natuur ; bet is de alverwinnende werkzaamheid eener
nicer dan aardfche kracht , welke ons aangrijpt en door.
dringt ;
dochter van ENDR ,
ertog
en echtgenoote van GU LFORD DUDLEY,
lertog van Northumberland, door benoeming van E D U A R D
DF N V , ondanks haarzelve, op den troon van Engeland
geplnatst, regeerde negen dagen, en werd op last van MAR A, zuster va :i bovengemelden E D U AR D, onthalsd, in 1553 .
(*~

O

ANNA GRAY,

van Suffolk,
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dringt ; bet is de liefde, welke op al wat leeft hare
heeri'chappij onweeritaanbaar doet gelden . Met welk
eene kracht die aandoening in ons ontwake en werke,
meer krachtig, maar ook edeler, ontwaakt en werkt
zij in bet hart eener vrouw . Eenmaal in liefde ontito •
ken , hangt zij , met onvergetelijke trouw, den Belief.
den aan . Geen wufte fmaak, noch ligtzinnigheid, welke zoo vaak den man naar een ander voorwerp doet
haken, bevlekt hare ziel . Dien zij lief heeft, heeft zij
boven alles lief ; en zij heeft hem lief met eene geestdrift, boven wederitand en wisfeling verheven . Die
neiging , hoe vurig en vermogend , is heilig en onfchuldig ; geene onreinheid heeft haar befmet ; zij wil en
vermag alles,behalve misdrijf en pligtvertreding . Zaagt
gij echter eenigen, zoo ongelukkig, dat zij eer en on •
fchuld verloren ; liefde, en geloof aan liefde, was de
oorzaak van haren val : zelve getrouw, waanden zij
trouweloosheid onmogelijk, en werden bet offer barer
beminnelijke ligtgeloovigheid . Met eenen echtgenoot
vereenigd, is haar die band onfchendbaar heilig . Zijn
geluk is de reintte vreugde van haar leven . En als zij
voor hem opoffert , lijdt en verdraagt, als zij zijne verborgen wenfchen opmerkt, uitvorscht en verrasfend
vervult, gevoelt zij zichzelve gelukkig, omdat z .j hem
gelukkig ziet . Wat hem flechts bet minie krenkt,
treft haar met felle fmart ; wat zijn gelaat een weinig
benevelt, doet haar bet hart bang en angltig kloppen ;
bet licinite gevaar of lijden, hetwelk hem dreigt, jaagt
haar fiddering aan en vrees . Zoo waakte, met angftige
liefde, de doorluchtige C ARLOTTE VAN B 0 U RB ON voor bet leven van 's lands oniterfelijken redder,
den eerften w L L E M (*) . Wordt eenmaal deze heilige
verbindtenis door den dood verbroken , verftoord en
verwoest ligt al hare levensvreugde . Met hem heeft
zij
(*) Zie

159 . 16o .

W A G E N A A R,

l'ad.

Nn 5

ist. Vilde Deel, bladz .
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zij alles verloren ; met onvergankelijke liefde hangt zij
hem aan, ook in den dood ; zijn aanwezen leeft onuitwischbaar in hare ziel ; zij blijft hem ftaticivastig, waar
zelfs geen pligt die ftandvastigheid gebiedt : flechts weinigen zijn er, die, door eene tweede verbindtenis, de
zaligheid der eerfte liefde terugroepen . De liefde der
vrouwen is flerker dan de dood .
Zoo vol geest en fmaak, wellevendheid en befchaving, gevoel en deelneming, geduld en zachtmoedigheid, liefde en trouw, en alzoo hoogsc edel en beminnelijk, zijn de voorwerpen onzer overdenking ; en nog
heb ik niet gefproken van haar godsdienflig gevoel, van
haar fiil geloof en vertrouwen, van die heilige aandoeem eert en
ning der ziel, welke, aan God gewijd,
dient met eene aandacht en werkzaamheid, die fchaars
onder ons geflacht wordt gevonden . s bet dan vreemd,
dat fommige volken haar huldigden met meer dan men .
fchelijke eere, en haar als wezens befchouwden van
verhevener beftemming ? s bet vreemd, dat de befchaving der natien in evenredigheid that met de ware achting, niet met de dwaze vleijerij, maar met de ware
achting en eer, die zij der vrouwen toebrengen ? s bet
vreemd, dat eene veraandige en deugdzame vrouwe,
in de heilige Openbaring , boven aardfchen rijkdom verlieven,en een gefchenk van den
eer geheeten words?
Elk love daarom eene vaderlijke Voorzienigheid, die
ons zulke gezellinnen des ]evens fchonk ! Elk zegene
de Maatfchappij , die derzelver vorming en volmaking
ten doel barer werkzaamheid fielde ! En elk verfpreide
over haar lot en leven de hoogfte en de reinfie vreugdel
DEMOST ENES, ALS REDENAAR, GROOTER
DAN C CERO .
c nder de voortreffelijkfle redenaars, welke oudtiils
geblocid hebben, munten met regt boven alien uit D 9Al O S-
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en C C E R O . De lof, intusfchen,
welken men algemeen gewoon is aan den laatiten to
geven, fchijnt den roem des eerften eenigzins te be .
zwalken . Van C C E R 0 gewagende, ftelt men zich,
als 't ware, den God der welfprekendheid voor ; en,
elken goeden redenaar willende roemen, is bet bijna
tot een fpreekwoord geworden, van hem to zeggen :
hij is een C C E R o ; hij fpreekt als c c r. R o . Evenwel heeft D L 11 O S T E N E S verdienften, die, wel
verre van zijnen roem, in vergelijking met dien van
c C E R o, eenigzins to verdonkeren, integendeel hem,
in meer dan a&n opzigt, boven then alom zoo hoogvermaarden redenaar verheffen . Die opzigten tot roem
van D E 111 o S T 11 E N E S op to fporen en aan to wijzen,
en alzoo to betoogen, dat die redenaar waarlijk, om
meer dan 66ne reden, boven C C E R O to ftellen zij,
was miin tegenwoordig oogmerk .
Moeijelijk, echter, is dit betoog : want beide redenaars hebben hunne krachten niet aan hetzelfde, maar
elk aan een bijzonder vak toegewijd . D E n O S T t Err E s fprak voor bet yolk, C C E R O meest voor den
regter . Van een' geheel verfchillenden aard zijn derhalve beider voorftellen ; en met voile regt meen ik to
mogen zeggen, dat de eerfte meer de natuur, de laatfte meer de kunst in bet fpreken to baat nam . Dit vorderde ook hun belang : want, indien D E n O S T EN E s zich bij bet yolk van fcherpzinnige geleerdheid
bediend had, welk een,-n geringen invloed zouden zijne
redevoeringen op deszelfs gemoederen dan gehad hebben ! Nu, echter, werd bijna elk, die D E D o S T EN E s hoorde fpreken, hoe onbedreven en onkundig hij
ook wezen mogt, fpoedig door hem getroffen en overreed : want hij fprak voor alien bevattelijk, en ftelde
de gewigtigfte zaken zelfs, door zijne groote ervarenheid, zoo duideliik en verftaanbaar voor, dat zij door
alien zonder onderfcheid begrepen werden . Doch, inthen c C E R o, voor den regter fprekende, bet eenvoudig bij deze ongekunfteide wijze van fpreken had laten
34O S T
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ten berusten, hoe weinig zou hij hiermede dan hebben
uitgerigt ! De geleerde en bevoegde regter toch aat
zich nimmer, hetgeen niet zelden bij de toehoorders
van D E M O S T EN E S bet geval was , door fchoone
klanken misleiden , maar vordert daadzaken , en eene
grondige kennis van allerlei kundigheden is er noodig,
om hem tot overtuiging to brengen . Neemt nu deze
kennis, dat is, neemt de wijsgeerte, geleerdheid van
voordragt en uitgebreide wetenfchap uit de redevoerin .
gen van c i c E R o weg , en zegt mij , water zal overblijven .
et is wel zoo, ook dan nog zullen er meesterlijke trekken van welfprekendheid in voorkomen
doch vergeliikt dan eens deze ontbloote redevoeringen
van CtCERO met die van DEMOST ENES, welke
zonder ontblooting dit alles van zelf reeds misfen, en
niet onduidelljk zal u de voortreffelijkheid van die des
laatilen boven die des eerflen in bet oog vallen ; waarnit ik veilig meen to molten opmaken , dat D E M o SE N E S , in zeker opzigt , grooter redenaar geweest
T
is, dan c C E R o . De kunst is toch flechts de navolg .
iter der natuur, en, even als bet blanketfel de natuurlijke fchoonheid niet kan evenaren , zoo ook is eene
natuurlijke weli'prekendheid verre to verkiezen boven
diegene, welke de kunst aan de hand geeft .
k wit
bier niet mede zeggen , dat e C a R o geene natuurlijke.
weli'prekendheid bezat : -- bet tegendeel is waar ; maar alleen dit, dat DEMO S T E N E s dezelve in eene
ruimere mate bezat, dan c C E R o : zoodat, indien hij
bij deze de kunst nog had willen voegen , c i c E it o ,
als redenaar, in zijne fchaduw niet zou hebben kunnen
ftaan ; terwijl deze , daarentegen , zoo hij de kunst niet
bad to baat genomen, fleclrts een middelmatig redenaar
zou geweest zijn .
Behalve bet reeds bijgebragte, merk ik nog aan,dat,
zoo bet niet geloochend kan worden, dat goede voorbeelden voornamelijk ook tot de vorming eens redenaars
behooren , bet dan ook waar is , dat de redenaar , die
bijna zonder voorbeelden een' aanzienlijken roem van
wel-
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welfprekendheid weet to verkrijgen , grooter is , din
hij , die, de beste voorbeelden voor oogen hebbende ,
sneer en meer aan dezelve tracht gelijk to worden, en
ze als leermeesters aanwendt en gebruikt . Pasfen wij
dit op de oils bekende redenaars toe . -- D E M 0 S T EN E s leefde in een' tijd , waarin de welfprekendheid
nog weinig beoefend werd . Wel is waar, dat er, reeds
ten tijde van den Trojaanfchen oorlog-, in Griekenland
welfprekende mannen gevonden werden, waaronder
NESTOR,PALAMEDES en ULYSSES geene onaanzienlijke plaats bekleeden . Doch deze konden geene
voorbeelden voor D E o s T E N E S zijn, die den lof
llunner welfprekendheid flechts bij geruchte kon verve .
men , dewijl zij geene fchriften hadden achtergelaten .
Eerst in de viifde eeuw v66r onze jaartelling werd de
welfprekendheid op eenigen prijs gefteld, en dit dan
nog maar in Athene door de voornaamflen des yolks,
ZOO alS SOLON, CL
T

ST

EN$S, P

S

STRATUS,

STOCLES, PER CLES en anderen . Doch
dezen kon D E M 0 s T x E N E s niet als voorbeelden

E

ook
gebruiken, dewijl de roem hunner welfprekendheid door
geene fchriften aan de vernielende woede des tijds was
onttrokken . En \vat zullen wij van zijne tijdgenooten
zeggen? Wie kent SOCRATE S, SACUS,AESC
NES, LYCURGUS, D NARC US en
YPER D E s niet , die in dezelfde eeuw net hem gebloeid hebben ? Deze waren het dan, die D E 111 0 S T E N E S alleen tot voorbeelden konden flrekken ; en hoe verre dalen zij bij hem niet alien in waarde ! Een hunner,
dien wij misfchien voor den besten redenaar van alien
kunnen houden, was nog zijn bitterfle vijand ; en vragen wij bet flechts aan onszelven , of wij wel gaarne
bet goede in onzen vijand opmerken en van hem leeren
willen ? D E vi 0 S T E N E s flond dus als redenaar alleen, had bijna geene voorbeelden voor zich, en moest
uit zichzelven al die kundigheden putten , welke er
vereischt worden, om een goed redenaar to zijn, en
welke anderen door het onderwijs hunner leermeesters
en
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en de navolging van goede voorbeelden zich eigen ma .
hen . - C CE it o, daarentegen, die twee eeuwen na
D E MO S T E N E S leefae, was Been eerll:eling in bet
yak van welfprekendheid . Na den dood van D E M o sT E N E S, was de befchaving, door toedoen van
ALEXANDER DEN GROOTEN en de PTOLEbi X u s s E N hand over hand toegenomen , en met dezelve ook de welfprekendheid rot eene aanzienlijke hoog .
te opgevoerd .
iervan kon C C E R o een voordeelig
gebruik waken ; en zijne gefchiedenis leers, dat hij dit
ook vlijtig gedaan heeft . Zijne bijzondere ieermeesters
in de welfprekendheid waren M a L o de Rhodier en
n 10 D o T u s de Sto cijn. Door de lesfen dezer mannen
werd hij als jongeling reeds tot redenaar gevormd . Daarenboven had hij de fchriften van de meeste redenaars,
die federt D E M 0 S T E N E S geleefd hadden , naauwkeurig gelezen . Dezen laattt:en redenaar telde hij tot
zijn bijzonder voorbeeld .
verig beoefende hij zijne
fchriften, en trachtte, door bet aanwenden van de
grootfte v,i t, meer en meer hem gelijk to worden . Dindelijk leefden, bijna met hem gelijktijdig, C A T o, de
beide G R A C C U S S E N, s c i p i o de flfrik finer en
zijn vriend L EL US, CRASSUS en ANTON US,
SULP C US en COTTA,
ORTENS US, BRUTUS, CALVUS, CAL G US en anderen, die alien
voortrefFelijke redenaars waren, en die C C E R O als
niodellen van welfprekendheid voor zich had .
oe veel ,
derhalve, had h1j niet voor boven D E M o s T E N E s,
en hoe veel ligter dan dezen viel bet hem niet, om een
groot redenaar to worden !
oe gemakkelijk was bet
hem, het gebouw van welfprekendheid, waarvan DEM O S T E N E S eenmaal de grondvesten gelegd had,
verder op to trekken , en tot volkomenheid to brengen !
- Zoo is dan D E M o S T E N E s grooter redenaar geweest, dan c i c E R o : want hij, die lets uitvindt, is
grooter, dan hij, die bet uitgevondene befchaaft en
verfiert . C e E R o riot , nlaar D E D 0 S T E N E S heeft
de bron van welfprekendheid in zichzelven gevonden .
De
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De laatfte is de grootfte leermeester geweest van den
eerften , en, had D E r1 o s T E .N E s niet geleefd, misfchien zou C C E R 0 nimmer zulk een groot redenaar
geworden zijn, als wij thans met blijdfchap erkennen,
dat hij geweest is .
Leiden, den 6den ulij i8i8 .
. T. R Os E S.
ETS, OVER

ET ZEEWATER EN

ET ZEEBAD .

oogleeraar F. V A N D E R B R E GGEN, CORNZ .)

(Medegedeeld door den

TEE et zal misfchien niet ongepast zijn in den tegen-

woordigen tijd, waar men zich meer bepaald onledig
houdt met bet aanleggen van zeebaden in ons vaderland , (iets , hetge to ongetwijfeld reeds voorlang wenfchelijk geweest is) eenige algemeene aanmerkingen
over bet zeewater en deszelfs gebruik, in een geneeskundig opzigt , ten dienfle der badenden , mede to
deelen .
n bet algemeen zal bet to wenfchen zijn, dat men
van bet warme of koude zeehad geen to onbepaald gebruik make ; dat men hetzelve nimmer bezige, dan met
overleg van eenen ervaren geneesheer, en dat deszelfs
gebruik gefchiede onder deszelfs opzigt .
et invendig gebruik van het zeewater is van eenen
zeer vroegen oorfprong.
etzelve moet, om zijne beftanddeelen, bijzondere, eigenaardige werkingen uitoefenen . R u s S E L , de tube glandulari , feu , de ufu
aqua marine in morbis glandularum, Lond . 1750,
fpreekt veel tot deszelfs lof in alle verftoppingen der
klieren van bet darmfcheil, in zwelling der halsklieren,
in onderfcheidene huidziekten, en in verftoppingen
et blijft evenwel nog twijfelachtig, of
van de lever.
R U S s E z niet to veei op rekening van dit water ftelle,
en of niet de genezingen, door hem to weeg gebragt,
meer aan andere geneesmiddelen moeten worden toegefchreven , die hij in mime mate met hetzelve
beeft doen gepaard gaan . Men heeft toch op deszelfs
ge-
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gebruik vaak nadeelige gevolgen zien ontflaan .
n bet
algemeen kan men aannemen, dat bet niet voor alle gelellen even gefchikt zij ; bet moet dus met voorzigtig .
heid gebruikt worden . Zij, die van een phlegmatiek
geflel zijn, kunnen bet veiliger drinken dan zij, die
tot ontfleking of koorts geneigd zijn . Tot inwendig
gebruik moet bet zeewater verre van bet firand gefchept worden .
et moet, om daarvan eenige gewenschte uitwerking to hebben , eenen geruimen tijd achtereen
gedronken worden . Om deszelfs werking to matigen,
is bet dikwijls noodig, bij hetzelve zoet water of een
afkookfel van garst (gerflewater) to voegen . Men kan
bet ook, des noodig, voor bet drinken eenigermate
et moet, in bet algemeen, eenige purwarm maken .
gerende uitwerking voortbrengen : doet bet dit to flerk,
dan zal bet minder werkzaam zijn op de vochten en bet
geheele dierliik geftel .
Veelvuldiger en zekerder is deszelfs gebruik, uitirendig als koud en warm bad gebezigd .
et zeebad kan men tweeledig gebruiken , bet zij
dat men zich in de zee zelve bade, bet zij dat men zich
in een daartoe opgerigt badhuis begeve .
Sommige geneeskundigen lellen, dat bet zeebad
boven bet gewone bad in gewoon water niets vooruit
hebbe, en dat deszelfs goede werking voornamelljk beflaan zoude in de groote masfa van water bij bet baden
et is meer dan waarfchijn1ijk, dat
in de open zee .
dit eenig aandeel in deszelfs uitwerkingen heeft ; maar
deze hangen evenwel meer bepaald van de beflarddeeetzelve maakt een' veel flerkelen des zeewaters af
.
;
deze
wordt fpoediger warm , en
ren indruk op de huid
warmer dan na bet gebruik van bet gewone bad ; onmiddellijk ontftaat na bet zeebad eene jeuking over de
geheele oppervlakte des ligchaams en eenig uitflag .
n klier- en in zenuwziekten vooral zijn de zeebaden
zeer heilzaam bevonden . Men fpreekt ook veel van
n dat
deszelfs nut bij de behandeling der watervrees .
geval zou bet v66r de uitbarfling der verfchrikkelirkfte
ver-
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verfchijnfelen moeten gefchieden ; maar in alien gevalle
zal bet tot Been verzuim mogen aanleiding geven van
meer zekere middelen, en vooral van bet branden . Nadeelig ziju de zeebaden in alie die gevallen, waar ovk
de gewone baden niet aangewezen zijn, vooral bij volbloedigheid, bij neiging tot bloedophoopingen of bloedvloeijingen, bij groote prikkelbaarheid van bet dierlijk
ligchaam, bij een' harden, gefpannen buik . etzelve is
ook zeer heilzaam in de fchurft en ander uitllag bevonden, v66r welks gebruik evenwel de toediening van
andere inwendige geneesmiddelen niet ongepast zijb
zal . De omf andigheden, bet geftel enz . wijzen hierin
den weg.
et baden in bet zeewater vermindert den dorst,
door de warmte van bet ganfche gefl :el to verminderen .
De plaats, waar men zich baden wil, moet, naar bet
voorfchrift van R u S S E L , vooral zuiver , en genoegzaam van rivieren of bronnen van zoet water verwijderd zijn . De oever moet effen en zandachtig wezen,
opdat de zieke gemakke'~ijk in zee komen kan , bet zij
to voet, bet zij met eene kar . Wanneer men zich nu
in zee baadt , wordt men door eene aanzienlijke hoeveelheid waters omringd ; en, daar hetzelve uit eigen aard
eene veel grootere dikte heeft dan bet zoete water, gevoelt bet ligchaam natuurlijk eene veel flerkere drukking, welke nog vermeerderd kan worden door bet
looten, voortgebragt door de golving van bet water .
De drukking der vloeiflof op de oppervlakte des ligchaams drukt de huidvaatjes ; bet bloed bevindt zich in
grootere hoeveelheid in de voornaamfle takken, in de
inwendige haarbuisjes, en kan aanleiding tot bioedvloeijingen geven . De borst en de buik zich op deze wiize
gedrukt vindende,wordl deademhalingmocijelijk,voore
al bij de inadetning ; waaruit dan niet zelden noodlot.
tige gevolgen ontttaan .
Men behoeft zich noch 's morgens vroeg, nosh nuchteren to baden : de zee behoudt hare temperatuur zeer
long. Men drage ilechts zorg, dat men van haar geen
t1ENGELW . 1818 . No . 12 .
Q o
p'e-

546

OVER MET ZEEWATER EN MET ZEEBAD .

gebruik make, dan voordat de zonneftralen hare opper
vlakte verwarmd hebben . Men bade zich ook niet to
fpoedig na bet eten, en doe to voren geene lange, vermoeijende wandelingen, zoodat bet zweet daardoor ontflaat . Vanhier , dat bet onvoorzigtig is, bij voorbeeld,
foldaten bet zeebad to laten gebruiken, die door hunne
marfchen daarheen in 't zweet of vermoeid zijn . - et
fchijnt, eindelijk, dat bet baden gedurende den vleed
niet zoo dientlig is als bij de ebbe . - et laauwe zeebad werkt ook veel vermogender op de huid en hare
uitflagen, dan de gewone laauwe baden . -- Plaatfelijke
aanwending, bij wijze van wasi'ching met zeewater, is
fomtijds boven een geheel bad to verkiezen . R U s s E L
verklaart, van zulk eene plaatfelijke aanwending, in
kropklierigheid, de beste dienflen to hebben ondervonden .
4EVROUW VAN STAEL EN

ARE SC

R FTEN .

Z oo zeldzaam zich de bevallige fekfe, door haar ver-

nuft, door hare letterkundige verdienften, en door
-en vast en edel karakter, tot eene mannelijke hoogte
verheft , zonder nogtans bet eigendommelijke der vroutivelijke natuur to verliezen, lijdt zulks echter eene dadelijke uitzondering, en wel in de dochter van den
eerlijken Staatsminister NE C E R, de beroemde Mevrouw VAN S T A E L . Een kort overzigt barer ver .
dienflen kan dus geenszins ongepast zijn, ten einde ook
bij ons , Nederlanders , de billijke bulde aan hare nagedachtenis geofferd worde .
Reeds op haar aofte jaar fchreef zij de merkwaardige
l3rieven over R 0 U S S E A U, (Lettres fur lea Ouvrages
et le Caractere de j . . R 0 U S S E A U . Paris, 1738 .) waarin zij als lofredenaarfler optrad van dezen even zeldza .
men man ; met eene zeer naauwkeurige ontvouwing
van den echten geest zijner gefchriften en handelingen,
waarbij zij bet voortreffelijk midden tusfchen lof en be-

ds.
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risping behield, en dus zonder hem bijgeloovig to vereeren, of zijne grondleeringen to verdoemen ; waaromt
zij dan ook, door bet helder licht , welk zij over dit
haar voor- en onderwerp verfpreidde, to regt mag geoordeeld worden, in dit kleine gefchrift van niet meet
dan 4o bladzi3den, meerdere waarheid to bebben voorgedragen, dan in de duizende verfchillende beoordeelingen, zoo ter eere als ten nadeele, gevonden wordt .
Reeds deze eerfle proeve van haar onderfcheidend oordeel berokkende haar een aantal bedillers , die zulk eene
jeugdige onderneting als zeer gewaagd deden voorkomen, bijzonderlijk omdat zij met ronde woorden beweerde, dat de beroemde man zichzelven bet leven benomen had ; welke bewering, hoezeer door haar op
gefchied- en zielkundige gronden getlaafd, door zijne
vereerders geenszins konde geduld worden .
Len tweetal proeven van dichtmatige tooneelkunst,
(Sophie, ou les Sentimens fecrets, Comedie en 3 Actes,
en E A N N E e R A Y, Tragddie en 5 flctes . Paris , 1790 .)

waarbij zij zeer gelukkig flaagde in de getrouwe voorflelling der karakters, met veel vernuft en finaak, offchoon niet altijd overeenkomilig de wetten des Franfchen tooneels, werden almede zeer euvel opgenomen
bij bet publiek, omdat men waande, dat zij in dit op .
zigt met de eerfte dichters barer natie had willen wedijveren . De fcherpe beoordeelingen , bijzonderlijk omtrent de form, deden haar voor altijd afzien van foortgelijke onderneming.
ierop volgde de bekende Verdediging der oninginne van Frankrijk . (Defen% de M A R E ANT O N E TTE . Paris, 1793.) Dit gefchrift, op eenen tijd vervaardigd, wanneer de ongelukkige oningin zich reeds
in de handen harer geweldenaren beyond, zelfs nog
twee maanden v66r hare teregtflelling, ademt eene
grootheid van ziel,welke zich allcrwegen verheft door
den toon des fiintlen medegevoels, uit waarheid en
eerbied ontwikl;eld : en bet behoeft naauwelijks herinnering, hoe vole afkeuring ook (lit gefchrijf, als uiterstt
0 0 2
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gewaagd, ondervond, omdat zulks een regtfireekfche
aanval was op bet openbaar gevoelen des Volksbeiluurs .
Even vrijmoedig waren hare Bedenkingen over den
Vrede, (Rdflexions fur la Paix, adresfees a M. P
et aut Francais . Paris, 1795 .) op eenen tijd, dat de
loofden der Franfche Republiek reeds bet gewelddadig ontwerp gevormd hadden, am gansch Europa door
de wapenen to vermeesteren ; zoo ook eenige andere
vertoogen van eenen ftaatkundigen aard, bij elkander
verzameld, (Recueil de morceaux detaches . Laufanne,
1795 .) waarin zij op de noodzakelijkheid aandrong voor
geheel Europa, am den algemeenen vrede to handhaven .
Oak bet gevaar der in Frankrijk heerfcbende volksgisting en de geweldenarijen des Bewinds gaven aanlei .
ding tot de twee volgende vertoogen over den jammerljjken invloed der
artstogten op den bijzonderen en
algemeenen Voorfpoed, (de l'influence des Pasfaons fur
do bonheur des ndividus et de Nations. Laufanne et Paris , 1796 .) en over de verwantfchap der Letteren met
de verordeningen der Maatfchappij (de la Litterature
Wifiderde dans fes rapports avec les n/litutions fociales .
Paris, 18oo .) , waarin zeer vele oorfpronkelijke opmerkingen en geheel nieuwe en krachtige lichtpunten voorkomen, offchoon de onderwerpen zelve geenszins zijn
afgehandeld ; vanwaar dan ook geen Bering aantal van
tegenfchrijvers, en daarander ook mannen van geves •
tigden roem, tegen de koene Amazone bet harnas
aangordden .
Geene mindere voor- en tegenfpraak ondervond haar
Roman, onder den naam van Delphine, in den jare
i8o2 uitgegeven ; daar de eene partij dit werk als een
meesterlluk van vernuft en fmaak bewonderde, en anderen hetzelve als een verward zamenflel van onzedelijke verfiering doemden .
ierop volgde de uitgave van enkele, meestal ilaatkundige, vertoogen, door aren vader nagelaten . (Manufcrits de M . N is c r. E tt public's par fa Fille . Paris,
.1 o5 .)
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oezeer de onderwerpen niet alien even goed
j8G5.)
bearlyeid, en fornmige zelfs door de veranderde tijdsom .
flandigheden niet nicer belangrijk waren, beval zieh
eehter de hooge waardij dezer uitgave door de medege .
deelde uitvoerige en naaawkeurige berigten wegens bet
bijzondere en openbare leven van den eerlijken, doch
miskenden flaatsman , en door bet eerwxardig gedenkteeken van kinderlijken eerbied en liefdle, welk eene teederniinnende dochter voor aren overledenen vader albier oprigtte .
Daarna verfcheen, in 1807, haar Roman, die, onder
den naam van Corinna, (Corinnne, ou l'ltalie) bijkans
door geheel Europa bekend , om de .fchoonlle tafereelen
van bet Europefche Arkadie eenen algemeenen roeni
verworven heeft ; hoezeer die ook, vooral in Frank=
rijk, eene fcherpe berisping leed .
Eindelijk gaf Mevrouw V A N S T A E L, in den jare
1813, haar beroemd werk over Duitschland (de l'Allemagne) in bet licht . Fletzelve was reeds in 131o to
Parijs afgedrukt, doch door de Politie als eon flaatsehkettersch gefchrift opgehaald en verbeard verklaard .
Door deze trage verfchijning miste hetzelve zijne onderfcheidende bedoeling, oin de Duitfchers tot eenen
algemeenen opfland tegen de Franfche dwingelandij aan
to vuren. Ook deze zelfde vertraging had geenen geringen invloed op deszelfs beoordeeling , daar bet ze fs
aan gematigde Franfeben bij verre to Duitsch en aan
de Duitfchers no- veel to Fransch toefcheen . n Frankrijk, bovenal, werd bet niet minder euvel opgenomen,
dan als dadelijk honende voor de groote natie, welke at
to jaloersch was in opzigt tot hare letteren, om ooit
to kunnen dulden, dat hare gewaande regten aan den
verkregenen roem eener Schrijffler zoo geheelenal zouden opgeofferd worden . Een gematigd oordeel, intusfchen, heeft aan Mevrouw VAN S T A E L geenszins
den roem onthouden van eerie meesterlijl:e zamenflel •
ling, welke de gewigtirfle onderwerpen, zoo nit bet
gebied der wetenfchappen , als der kunst, voor mensch
C
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en maatfchappij in bet helderfle licht geplaatst en met
de fcherpzinnigfte aanmerkingen heeft weten to verrijken .
Nog andere kleine ftukken en eigen verhandelingen,
zoo als de Brieven van eenen Franfchen Prins , ( Lettres
et Penl'ecs du Mardchal Prince de Ligne, prdcdddes d'une Preface . Paris, 180 ;) Bedenkingen over den Zelfmoord, (Reflextons fur le Suicide . Londres, 1813 .) bij
gelegenheid eener tweede uitgave barer Brieven over
oninginne van
R O U S S E A U en over de ongelukkige
;
nog
een
Roman,
onder
den
naam
van ZulFrankrijk
ina, (Alma et trois Nouvelles, prdedddes d'un Esfai
fur .les Fictions . Londres , 1813 ;) voorts hare menigvuldige bijdragen tot geleerde Tijdfchriften, gaan wij
alhier met ftilzwiigen voorbii, niet omdat zij op zichzelve van mindere waardij moeten geacht worden, dan
wel hare overige gcfchriften ; maar omdat zii, door den
toenmaals ftaatAundigen toeftand van geheel Europa,
bijkans geheelenal in den itroom diens tijds verzwolgen
ziin geworden . Alleenlijk willen wij bij deze gelegenheid doen opmerken, dat onder hare nagelatene papieren nog eenige ituikken gevonden worden, zoo betreffende de gefchiedenis der Franfche omwenteling, -- de
ftaatkundige betrekking tusi'chen Frankrijk en Engeland,
.- een gehchiedmatig dichtftuk, onder den naain van
Richard Leeutiwenhart, reeds in 1812 to Stokholm vervaardigd, als de gefchiedenis van haar eigen leven, bij
bare ontzettend-uitgebreide briefwisfeling met mannen
van den hoogften rang in alle landen, tot zelfs met geoofden, bijzonderlijk met den
kroonde
eizer van
Rusland en den roonprins van Zweden ; waaromtrent
wij geenszins kunnen nalaten, ons met den wensch van
een groot aantal etterminnaren to vereenigen, dat de
Beer A . W . V o N S C L E GEL , haar hooggefchatte
vriend, aan wien zii dezen fchat bij aren uiterften wil
heeft toegewezen, de nog onuitgegevene merkwaardige
voortbrengielen van haren geest in bet openbaar zal
Fnededeelen .
Reeds

N

ARE SC R FTEN .

55T

Reeds de enkele opgave der werken van deze zeldza .
me vrouw moet ons zeer gunftig over haar doen oordeelen, daar zij, ondanks alle gebreken, die haar als
Schrijfiter eigen mogen zijn, eenparig getuigen van
haar ongemeen vernuft, fijnen finaak, groote belezen .
heid,diepe menfchenkennis en uitgebreide geleerdheid,
maar vooral van haar diep en teederst gevoel voor maag .
fchap en vaderland, voor billijkheid en regt : alle welke
grondtrekken en Yioedanigheden , bij elkander vereenigd,
inderdaad een karakter hebben moeten vormen, welk
zich door zijne inwendige vastheid en grootheid bij uitnemendheid verhief. Ook zelfs de nijd en taster, die
haar ten alien tijde , door haar geheele lcven henen ,
jammerlijk vervolgden, zijn zoo vele lof['praken voor
aren perfoon, daar, even als de wesp alleen aan de
fijnfle vruchten knaagt, niet de middelmatige, maar alleen de groote verdienflen benild en belasterd worden .
Under hare onderfcheidende karaktertrekken mint bovenal uit de bijkans onbegrensde liefde jegens haren vader , wiens lotverwisfelingen zij door den edelih .n troost
wist to lenigen ; haar toegevend gedrag omtrent harem
eer[len echtgenoot, aan wien zij meer door drang van
omflandigheden, dan wel door eigen vri ;e keuze, ver •
bonden werd, en die gewis, door zijne groote minderheid, geenszins verdiende, aan hare zijde to flaan ; bare gehechtheid aan aren tweeden echtvriend en aan
hare twee kinderen, zoon en dochter, beide door haar
voortreffelijk opgevoed en in alle opzigten hunner moeder waardig ; hare nederigheid, to midden van den
fchitterenden glans, die haar, door hare geboorte en
betrekkingen, althans in hare jeugdige jaren , omgaf ;
hare ftoutheid en onverfchrokkenheid van geest, waar .
inede zij de verjaarde vooroordeelen barer natie ; als
ware deze de tcnige verdienflelijke en groote van den
ganfchen aardbodem, heldhaftig weder[treefde, en aan
drieste verwaandheid en zedeloosheid de fchandelijke
morn afrukte ; hare innigfte deelneming aan het lijden
van anderen , zoo ontegenfprekelijk kenbaar in haren
O o 4
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otlvermoeiden ijver, om aan een ontzettend getal van
perfonen, die, in 179 ; en volgende jaren, tot flagtof.
fers der ftaatsdwingelandije gedoemd waren, met opof
fering van eigen perfoon en fortuin , dezelfde vrije wiik,
plaats in Zwitferland to verfchatfen, als zij toen zelvo
genoot ; en eindelijk hare ongemeene ilandvastigheid,
waarmede zij eerst hare verlating van den vaderlandfchen grond, in den jare 1793, uit hoofde van bet
dringendile gevaar des Schrikbewinds, - voorts, na
bare terugkomst in de hope op een veilig verblijf binnen de hoofdilad, hare verwijdering uit Parijs in den
jare 1802, en eindelijk, in 181o, hare ftellige verban.
ning uit het toeninaals geheele Franfche rijk door N AE o L E o N, verdroeg . Bij eene vol ftrekte weigering,
na gedane aanvrage, om uit eene der Franfche havens
ha r Engeland over to fleken, vond zij zich geno d,
zaakt, de reis door Oostenrijk, Rusland en Zweden
derwaarts to nemen . Na eene twaalfjarige ballingfchap,
hoopte zij, eindelijk, haar geliefde vaderland weder
to zien, waaraan haar geheele geest en wezen zoo
naauw verbonden waren . Ook fcheen thans aandit haar
vurig verlangen , zelfs aan bet uitzigt der vervullinge
van alle hare wenfchen, voldaan to zullen worden,
daar de algemeene Vijand van Europa zelf to onder gebragt en door de aloude Stamregering was opgevolgd,
welke, hare verdienften erkennende, aan haar bet groot •
fle gedeelte des vaderlijken erfgoeds teruggaf, en daar
zij zelve, van rondom door eenen zuiveren hemel van
licht en geluk omglansd, bet voormaals uitgeftane leed
geheellijk konde vergeten . Dan, een to lang verblijf
in de noordelijke landen, onder een voor haren zuidelijken aanleg volllrekt ongcfchikt kliinaat, en daarbij
nog bet verlies van haren jongften zoon, wiens treffe .
lijke geaardheid en bekwaamheden alles goeds deden hor
pen, had hare gezondheid der mate ondermijnd, dat zij
in eene krankte vervicl , welke bijkans een half jaar
duurde, en in eenen plotfelijken dood eindigde, tot
witzettend verlies voor alien , welken de belangen der
waar•
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waarheid en der menschheid opregtelijk ter harte pan,
tnaar vooral voor hen, die, door b etrekkirg van vriend .
en
in

m•a agfchap aan haar op het naauwst verbonden,

de gelegenheid waren, om den ganfchen adel van

kennis en karakter in haar van nabij to eerbiedigen .
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O nlangs (*) de uitmuntende Verbandeling van den

oog
leeraar V A N L E N N E P lezende, over de Maatregelen der
Ouden omtrent de , rmoede (-f) , werd ik inzonderheid ge .
troffen door de volgende woorden : „ Velden van onafzi •e n„ bare uitgeftrektheid blijven in Gelderland, Utrecht, Dren.
„ the, Overijsfel en Braband federt eeuwen woest en ledig

„ liggen . - Ook bet dorite zand kan menfchen voeden ; ook
„ de fchraalfle heigronden kunnen, onder bet wijs opzigt van
„ een goed Beftuur, en door nijverheid, in vruchtbare
beemden herfchapen worden ."
Deze woorden lezende en overpeinzende, voelde ik eeno

aaneenfchakeliug van overdenkingen in mij opklimmen, die ik
de vrijheid neem bier ter near to ftellen.
De eerfte gedachte, welke in mij oprees, was deze : Zut.
hen eenmaal die heiden door onze nakomelingen aaufchouwd

worden, hervormd in vruchtbare akkers en weiden, dan moe1.
ten dezelve, op daartoe gefchikte plaatfen, in bekwame afs

deelingen verdeeld , dau moecen er huizen en fchuren ge•
bouwd , maar inzonderheid moeteu er dan kanalen gegraven

worden, opdat die fchrale gronden zonder vele kosten door
bemesting vet gemaakt, en opdat de daarop voortgebragte
vruchten, insgelijks op eene min kostbare en gemakkelijke
wijze , naar de naaste markten kunnen vervoerd worden .

Denkende verder aan de wijze, waarop dat werk zoude
kunnen ten uicvoer gebragt worden, viel bet oog mijuer opmerk.
(*) Toevalligerwijze is de plaatfing van dit ftukje gerui :nen

tijd verfchoven geraakt .

(t) Zie bet Mengelwerk

No.

.

dezer Lettersefeningen,voor 1817 .
0 o5
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merkzaamlaeid op de ontzettende menigte van krijgslieden,
waarmede thans de oppervlakte van Europa , en ook die van
ons vaderland, overdekt is, grotedani gvord
gaand tijdperk, ja grooter dan ooit her Romeinfche gebied,
ook in de bloeijendfte tijden en in deszelfs grootfle uitgellrektheid, heeft op de been gehad .
Zouden door dezen, dachc ik, die kanalen niet kunnen gegraven, en die huizen nict kunnen gebouwd worden? Of
zouden Nederlandfche foldaten zich fchamen, in bun eigen
vaderland, en tot bun eigen nut en voordeel, to doen, 't
geen welcer Romeinfche foldaten en Romeinfche burgers,
verre buicen de grenzen van hun vaderland en ten nutte van
anderen, gedaan hebben?
oe, zal mogelijk iemand vragen, hebben dan oudtijds
Romeinfche foldaten dergelijke werken ten uitvoer gebragt?
En hebben beroemde Romeinfche veldheeren kunnen dulden,
dat de krijgsknechten, onder hun gebied flaande, vrije Ro .
meiufche burgers, de wapenen zouden nederleggen, ten e in.
d e de taak van handwerkslieden op zich ce nenten?
Zoo iemand hieraan mogt twijfelen, die leze de gedenk .
fchriften en de krijgsverrigtingen van . C E S A R, van CL,
D R U S U S en van D o M . C o R B U L o, en weldra, vertrouw
ik , zal deze twijfeling hem ontglijden . - et lust mij , door.
bet aanhalen van eenige voorbeelden, daartoe mede to werken.
Reeds in her begin van hec eerfle boek van . C E S A R
over den Gallif hen 0orlog lezen wij : „ Van her meer Gene .
„ ve, 't welk zich in de Rhone ontlast, tot aan den berg
• ura, liet cES AR, door zijne foldaten, een' muur opreg.
„ ten van yeoo fchreden lang en 16 voeten hoog, met eeue
• ruime gracht vbdr denzelven ." (B. G. . 8 .)
Andere voorbeelden, hetzelfde bewijs onderfchragende,
vindt men B . G . V . 72- V . g . B . C. . 8 fqq .
Merkt men hierop aan, dat deze werken alleen in betrek.
king f'onden tot C E s A R's krijgsverrigtingen en tot her voortzetten van den oorlog ; bet overtuigt ons echter, dat de Romeinfche foldaten in dien tijd tot bet graven van grachten ,
tot bet metfelen van muren, tot bet bouwen van huizen en
torens, tot het waken van bruggen, en wat dies meer zij,
onder bet beleid van then veldheer, gefchikt waren .
Voorts, wie onzer is onbekend met de verpligting, welke
wij verfchuldigd zijn aau den Romeinichen veldheer C L A UD
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D 1 U S D tt u s u s? Niet alleen toch zij n wij de uitvinding van
bet bedijken onzer rivieren aan hem verpligt ; maar is hij bet
bovendien niet geweest, die, door een kanaal, den Rijn vereenigd heeft met den LTsfel bij de itad Doesburg?
Misfchien denkt iemand, dat ii it u s u s die gracht, van
tusfchen de 8 en io duizend fchreden lang, heeft laten gra .
ven door de toenmalige bewoners des lands, en dat hij de
oude Batavieren daartoe geprest heeft . --y „ Neen," zegt de
geleerde en oudheidkundige E N G F L B E R T S, „ dat werk
„ heeft hij laten ten uitvoer brengen door zijne eigene krijgs• knechten, door de Romeinfche foldaten, en daaroni had„ den de Batavieren nog ce meer verpligting aan hem . „ D R U S u s , in het eiland der Batavieren moetende vertoe .
• ven, wilde den tijd niet ledig verfpillen, noch den Bata• vier aan den overlast van eeu werkeloozen krijgsknecht
• bloottlellen . - Ledigheid verzwakt bet ligchaam, 't welic
• door den arbeid gehard wordt, en bekwaam gemaakt, ont
• de ongemakken van den oorlog to verduren . - De be• roemdlle Romeinfche veldheeren hebben zich daarom van
• dat middel bediend , ook om hunne benden to beter in
• tncht to houden. " B N G E L B E R T S, aloude flaat der Are .
den. D . V. bl . 26, 27 .
k kan mij niet weerhouden , bier nog bet volgende bij to
voegen van denzelfden zeer geachten Schrijver : " D it us us
• nag wet ten voorbeelde gefleld worden, niet alleen aan
• alien, die zich met de zaken van andere natien bemoeijen,
• maar ook zelfs aan Vorllen en befluurders van landen en
• volken . - loewel ons vaderland in bet eene gedeelte over• vloed van rivieren en vaarten heeft, is men er in een an.
• der gedeelte flecht van voorzien . Zoo de fchatten, welke
• dikwerf verfpild zijn, betleed waren tot bet uitdelgen van
• verlamde rivieren, bet opruimen van beken en bet graven
„ van nieuwe kanalen, welk een onbefchrijfelijk roordeel en
• gemak zoude land- en akkerbouw , en houtteelt, en de
• binnenlandfche handel al voorlang hiervan getrokken heb• ben ! " Als boven, bl . 22 .
Zijn wij de vereeniging van Rijn en
sfel aan D R U S US,
die van Moos en Rijn zijn wij verfchuldigd aan D 0 M T U S
C o R B U L o, veldheer der Romeinen onder de regering van
N E R O . „ Deze imtners ," zegt T A C T U S, „ opdat zijne
9, lbidacen niet zouden ledig zijn, heeft tusfchen Maas en
„ Riilt
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Rijn eene gracht laten graven, ter lengte van 23 dtizend
„ fcirreden." 4 n . X . 2o.
Waar deze gracht van c o i n v L o (fosfa Corbulonis) meet
gezocht en gevonden worden ; of wij daardoor cc verftaan
hebben de hedendaagfche rivier de Lek, of de Yliet, die van
Leiden door Delft loopt, of eenige andere vereeniging tusichen Maas en Ri/n, daaromtrent zijn de onderzoekers der
vaderlandfche oudheden bet geenszins onderling eens ; eehter
ftemmen ze allen daarin overeen, dat er eertiids ergens zulk
eene gracht door de foldaten van den Roineinfchen veldheer
C o R B u L o gegraven is ; en dat alleen is ter onderfteuning
van miju bewijs volkomen voidoende .
ouden wij' nu ons oog gevestigd op dat merkwaardig gebruik, 't weik oudcijds beroemde veldheeren van de onder
hun bevel fiaande krijgsberrden gemaakt hebben, dan, inder .
daad, valt het nice moeijelijk, daaruit of to leiden, hoe ook
hier, in ous land, de nog onbebouwde heigronden, zoo nice
op alle, imners op vele plaatfen, zouden kunnen vruchtbaar
gemaakt, en onoverzieabare woestenijen in vermakelijke en
1urrige lttschoven herfchapeu worden .
SBet zij mij vergund, hier nog deze opmerking bij to voeer ganfche geflacht der menfcheu, naar gelange
gen . -feet voedfel voortbrengt, of voedfel behoeft, kan en moet
in twee klasfen verdeeld worden . De eerfte is de produce .
reuse or voortbrengeude, de andere de con umerende of verterende klasfe. Tot de eerie bchooren alle landbouwers, tot
de laatfte alien, die geene landbouwers zijn ; en als een lid
van die klasfe konlt ieder mensch ter wergild . - Bovendien
rieemt de volkrijkheid van het menschdom van jaar tot jar
toe ; 't welk ee meer zal gezien en ondervonden worden, wanneer bet der goede t%oorzicuigheid behaagt, ons voor oncvolkende pestziekten en andere verwoestende volicsrampen re beboeden, en wanneer het weldadig Yorffenverboud, den 26
ept . des j ars 1815 to Parijs gefloten, op den duur bevonden
words, aan deszelfs heilzaam oogmerk, het doen ophouden
van den oorlog, to beantwoorden . --- Neemt nu de volkrijkheid
in ons werelddeel aau wile oorden toe, eischt dan nier de
voorzigtigheid eener wijze ftaatkunde in alle landen, en bovcnal ook in het onze, dac er door de regering voor gez orgd worde, dat in dezelfde evenredigheid, waarin de consimerende klasfe soar mt, cok de producerehde mincerdc ."d
„
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derd wordt? Anders immers loopt men gevaar, dot, bij de
minfte onvrnchtbaarheid, de fchaal van overvioed door die
des gebreks overwogen werde .
A N O N Y v U S.
ET FEEST VAN DEN

.
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(Uit een' Brief van een' Reiziger to Napels .)

E indelijk ben ik in itaat eene onde belofte to vervnilen .

k
ben getuige geweest van de groote plegtigheid, bet vloeibaar worden des bloeds van den a . AN U A R U S . k heb u
reeds in een' mijner vorigen berigt, dot de teregtftelling van
dezen martelaar in her Amphitheater to Pozzuoli plants gehad
leeft . Eene vrome Napolitaanfche vrouw verzamelde lets
van zijn bloed in twee glazen fleschjes, welke tot heden
zorgvuldig in een klein kastje achter bet groote altaar der
cathedrale kerk ce Napels bewaard zijn geworden . n een gewelf
onder hetzelfde altaar ligt her ligchaam van dezen
eilig,
en zijn fchedel is in eene gouden buste ingefloten, die zijne
gelaatstrekken getrouw daarltelt. Tegenwoordig is flechts her
eene fleschje nog vol, (her andere is, op welk eene wijze
weet ik niet, van zijn' fchat beroofd geworden) en de inhoud van hetzelve heeft, gelijk gij ligc denken kunt, in den
loop van eeuwen zijne vloeibare natnur verloren, en is
hard geworden ; maar, door de beftendige voortduring der
wonderbare kracht , words her verharde bloed weder vloeibaar, wanneer her fleschje met de bovengemelde buste is
amnraking gebragt words . Deze verrigting alleen nogtans is,
volgens bet berigt van mijn' Cicerone, niet toereikend oil,
bet vloeibaar worden to bewerken .
n de nabijheid van Arapels zijn eenige gemeene boeren, wier geflacht onafgebroken
van den
eilig zelven of zijne gelijktijdige verwanten afgeleid wordt, en in wier aderen daarom , gelijk men gelooft,
nog zijn bloed vloeit.
er is zeer natuurlijk, dot, wonder de tegenwoordigheid
van ten minfte een' dezer nakomelingen van her geflacht des
heiligen martelaars, her wonder niet gebeurt, en des to fpoe .
diger in zijn werk gaat, naarmate vele nakomelingen van den
.
A N U A R U S aanwezig zijn . Tot bewijs van dit gezegde, voerde mijn vrome leidsman bet voorbeeld van den Ge .
neraal C A M P O N N F T aan . Toen deze voorvecbter der
vrij .
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vrijheid, met zijne ongebroekte Enfans de la Patrie, Napels
introk, verleidde hem zijne nieuwsgierigheid, of liever zijn
ongeloof, de priesters to bevelen, om dadelijk bet mirakel
voor hem en zijne gezellen, de aanbidders van de Godin
Rede, to verrigten . De priesters flelden den Generaal de onmogelijkheid voor, zijn bevel zonder de tegenwoordigheid
der heilige nakomelingen re vervullen . „ Geene orn!landighe .
ot mirakel moer aanflonds gebeuren, of ik
„ den, burgers!
zal
uwe
fleschjes
en al uwe prullen in duizend flukkeii
„
„ flaan ." Oin de volvoering dezer fchrikkelijke bedreiging
to verhoeden, beproefden de beangaigde priesters wel bet
vloeibaar maken des bloeds ; maar, o wonder! niet alleen
waren alle hunne vrome pogingen vergeefs, maar zelfs des
Generaals krachtdadige bijtland, en herhaalde proeve, om
hot geftolde bloed, zoo wel door natuurlijke als kunstwarm .
to, vloeibaar to maken, bleef vruchteloos . Er bleef dus niets
overig, dan om eenigen der digtst bij wonende verwantell
van den x . A N U A R U S to zenden, en er werd , om hen to
zoeken, dadelijk een commando huzaren afgezonden . De
acme lieden, uit hluuie vreedzame hutten gefleept, verwachtten in hec eerst niets anders, dan in bet lot van hunnen heiligen voorzaat to znllen deelen ; doch na hunne aankomst re
Napels werden zij vriendelijk behandeld, en vernamen tie oorzaak van hunue afhaling . Eene tweede proof werd nu in den
behoorlijken vorm to werk gefleld, die, tot do uiterae verbazing der Franfchen en tot innig genoegen der vrome Napolitanen, dadelijk gelukte.
„ De Generaal C AMP O N N E T," vervolgde nijn Cicero.
ne, » was zoo aangedaan over bet mirakel , dat hij tranen
„ flortte als een hind, zijn ongeloof bekende, en, wanneer
„ hij Been Franschrnan geweest ware, vertrouw ik zeker,
„ dat hij een even zoo good Christen als ik, arme zondaar,
„ zou geworden zijn ."
De Napolitanen zien jaarlijks een- of twee malen dit fchouwfpel, aan hetwelk aij eene des to grooter waarde hechten,
daar zij bet heilige fleschje als een' onbedriegelijken barome .
ter van hun nationaal geluk befcbouwen . Wanneer bet blood
vloeit, en we! hoe fpoediger hoe beter, hopen zij op een'rijken
oogst van granen en wjn, een' bloeijenden handel, en geluk
in hunne nit. en inwendige flaatsaangelegenheden . Wanneer,
integendeel, hoc vloeibaar worden zeer veel tijds vereischt,
of
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of geheel sehterblijft, dan befchouwen zij dit als een even
zoo zeker voorteeken van allerlei ongeluk .
etters als gij en ik zijn zoo vrij een' chemifchen kunscgreep achter dit voorgewend mirakel to vermoeden, daar wij
immers weten, dat Profesfor N E U M A N N to Berlijn reeds
fang dezelfde verfchijnfels door natuurlijke middelen ce weeg
gebragt heeft ; maar bet is eene vraag , en misfchien eene
vraag van grooter gewigt dan wij gelooven, of eenvoudige
menfchen meer to beklagen dan to benijden zijn . De groote
hoop, (ik gebruik dic woord niec in een' flechten zin) dat is
negen tiende deelen der menfchen zijn onvatbaar voor afgetrokken denkbeelden ; hun bekrompen begrip vordert, dat
bun de dingen in een zigtbaar beeld worden voorgefleld . De
Godsdienst vindt den weg tot hunne harten ligter op den
breeden weg hunner zinnen, dan op de enge en kronkelende
voetpaden van hun verfland . Danrom beefs een zekere graad
van vertooning in de kerkgebouwen en van plegtigen pronk,
onderfleund door de fchoone kunllen, muzijk, fchilder .,be ld,
bouw- en bouwkunst, op verfcheiden plaatfen en tijden der
wereld ingang gevonden . Dit is inzonderheid in zuidelijke
oorden hot geval geweest, waaar de verb eel dingskracht levendiger en gloeijender is, en wel zoo zeer, dat zuidelijk van
den So° N . B . de gezonde, maar misfchien al to zeer van
zinnelijke voorftellingen ontbloote, leer der hervorming, met
weinig uiczonderingen, niet in flaat geweest is, bet sneer zinnelijke beeldwerk der katholijke kerk to verdringen, welke,
hetgeen zonderling is, aren zetel in elk deel van Europa
gevestigd heeft, waar de warmee des klimaats goede wijnen
voortbrengt .
nderdaad, de godsdienstplegtigheden fchijnen,
even als de wijn, zich naar den bodem to rigcen, op wel .
ken zij verplant worden . Gelijk de zure Duitfche ochheimer allengs den zoeten Conliantia-wijn op den rijken en
warmen bodem van de aap voortbrengt, even zoo kunnen
wij de verfcheidenheid der fchakeringen verklaren, welke de
eenvoudige en zuivere leer van bet Evangelic in Rome of
onflantinopel, in Arnienie, Abys/inie, ladle of China aange
nomen heeft.
n laatstgenoemde land beflaat de door de
zendelingen bewerkte bekeering in niets dan eene verandering
van naam, daar de vrome predikers vrijmoedig bekennen, dat
zij, zonder de vooriduringi van tallooze dwaasheden des
Chinefchen eidendows toe to laten, in het gebeel geene be-
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keering zouden kunnen bewerken . Even daarom hebben de
iichters van nieuwe Godsdienflen meescal de noodwendigheid
iugezien van meer of min aan de nationale vooroordeelen
}runner leerlingen toe to geven . Vandaar de onfchuldige kunstgrepen van eenige Godsdienscinflellers, die zij aanwendden,
om hunne leer duidelijker en pasfender voor de vatbaarheid
hunner ononderrigte leerlingen to maken .
k ben overruigd, dal NUM A even zoo in zijne vuist lachte, wenneer hij van Egeria's groc naar zijne bijgeloovige Lutiers terugkeerde, als M A O M E T, wanneer hij zijne dweepzieke rlrabieren een nieuw kapittel voorlas, nog warm van
de voorgewende inblazing des Engels . Allen wijzigden hunne
leer meer of min naar bet karakter des yolks, voor welks
geloof dezelve beflemd was, of naar her klimaat, M A oMET'S verblijf der zaligheid is een zinnelijk Paradijs , daar
dit voor den zinnelijken Oosterling anders geene waarde zou
hebben . Zijne plaats der verdoemenis (en inderdaad ontleent
elke Godsdienst die nit bet Oosten) is fchrikkelijk voorgefield door eene buitengewone hitte, die den overtreder zijuer
geboden toeft ; daar integendeel eenigen der noordelijkfte
eidenen, en ook, geloof ik, Christenen, 9° Fahrenheit onder
her vriespunt in bet verblijf der verdoemden fiaan .
k zeg,
ook Christenen ; want ik heb bet van een' reiziger gehoord,
die, op zijne reis door Lapland, in een dorp, waar hij geene
andere woning vindeu kon, in bet huis van den geestelijke
zijn' intrek nam . Den volgenden zondag woonde hij den
Godsdienst bij : zijn huiswaard fprak, op eene krachtige wijze,
van de pijnen der hel, die hij, tot groote verbazing des
vreemdelings, der gemeente als een vreesfelijk oord van zulk
eene flrenge koude befchreef, dal de becen in hunnen mond
aan de tong zouden vascvriezen . Op den weg nit de kerk
prees de reiziger den prediker wegens de in zijne preek ont .
wikkelde welfprekendheid, maar gaf tevens zijne verwonde.
ring to kennen, dat hij eene plaats zoo koud gefchilderd had,
San welke alle anderen den hoogflen graad van onverdragelijke hitte toefchrijven . ,, k weet dit zoo wel als gij," ant .
woordde de redenaar ; „ maar ik kan u verzekeren, dat, als
,, lk dit mijnen leeken zoo voordroeg, zij alien hun uiterffe
„ best zouden doen oni er to komen en zich to warmen ."
Doch keeren wij uit bet ijskoude Lapland terug naar bet
verilikkend beete 1Vapels, en vervolgen wij ons verhaal .
Do
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b e ceremonie der vloeibaarwording had ditmaal in de een .
voudige maar fraaije kerk van St . Clara plaats, alzoo de
plegtigheid nan geene bijzondere plants verbonden is . Meestal
wordt zij in de cathedrale kerk verrigt ; maar bij gelegenheid
hebben ook de andere kerken bet geluk, bet mirakel in hare
maren to zien gebeuren .
Toen ik in de flraac Spacca Napoli kwam, zag ik, lang
v66r bet bepaalde nur, eene menigce menfchen 2ieh naar de
kerk van St. Clara fpoeden. Een welgekleed man, tot wien
ik mij wendde, nam mij in zijue befcherming, en verfchafte
mij eene plaats, vanwaar ik, op een' floes flaande, de gehee .
le kerk en bet hoog-altaar, de fchouwplaats des mirakels,
kon overzien . De kerk was fpoedig opgepropt vol, uitgeno .
men een gang , die voor de procesfe opengelaten werd . Wel .
dra verkondigde bet zingen van heilige lofzangen de nadering
van den trein, die voorzeker nit de ganfche geestelijkheid
der clad Napels beflond . Gij kunt u de lengte van dezen
trein voorflellen, wanneer ik u zeg, dat de monniken uit at .
le kloosters van Napels paar aan paar gingen ; Dominikanen ,
armelieten, efugustijnen, arthuixers, BeneFraneiskanen,
dictijnen, Bernardijnen, Theatijnen, enz . Ontelbare vanen en

zilveren beelden van groote waarde, aan onde,fcheidena kloos=
ters behoorende, werden tusfchen iedere orde gedragen, en
de uit ontelbare wierookvaten omhoog ilijgende wierook vervulde weldra de kerk met eene digte rookwolk, die mij ten
laatfe belecte, duidelijk to zien, wat nan bet hoog-altaar
gebeurde,
k vroeg mijn' beleefden leidsman, of bet onwelvoegelijk ware, van mime lorgnet gebruik to maken, daar lk
werkelijk bijziende was . ,, integendeel, Mijnheer!" was bet
anewoord, ,, bet is onze wensch, dat seder vreemdeling, zoo
• naauwkeurig als mogelijk is, bet wonder zie, hetwellc on» ze flad van iedere andere plants der Christenheid ondet .
• fcbeidt ; en, om alle uwe bedenkelijkheid weg to ruimen,
• ik-zelf wenschte eene lorgnet to hebben ." k bad liever
deze vraag mogen befparen ; want bet glas vergrootte den
rook en den damp in de kerk dermate, dat ik naauwelijks
de buste des eiligs op bet altaar en den Bisfchop met zijue
Dickens befpeurde, die juist begonnen had bet fleschje aan
bet hoofd des eiligs to houden . De proef werd langer dan
een half uur zonder gunflig gevoig voortgezet . Zuchten ert
zachte weeklagen verhieven zich nu nit verfcheiden deden
A ENGELW . 1418 . NO. 12 .
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der kerk, en deze veranderden weldra in Wide en bevige
jammerklagten ; bet tooneei werd nu geheel tragiek . Miferi.
cordial - zih, per Pamor di Diol-Disgrazia del Cielo! en
andere uitroepingen der vertwijfeling, vermengd met de vu .
rigile gebeden , hoorde men van alle kanten ; eenigen flortten
tranen, anderen vouwden of wrongen de handen boven hunne hoofden, en eene vrouw digt bij mij floeg op hare borst,
ja rnkte zich de haren uit, op eene fchrikkelijke wijze .
Drie kwartieruurs waren nu onder vergeeffche pogingen
verloopen ; de ganfche kerk was in oproer ; klagten, zuchten, en alle mogelijke toonen van wanhoop en vertwijfeling,
klonken door bet oude gebouw, toen eensklaps bet wuiven
van een' witten doek van bet hoog- altaar de blijde boodfchap verkondigde .
n hetzelfde oogenblik maakte een falvo
jut bet zwaar gefchut van bet flot geheel Napels de blijde
tijding bekend, welke voor zoo gewigtig geldt, dat, wanneer bet
of to Caferta refideert, een courier in alleriji
wordt afgezonden, om dezelve aan de
oninklijke familie
over to brengen . Gij kunt u ligt voorflellen , welke verandering deze gelukkige omfiandigheid dadetijk in de gemoede .
ren en barren der vergaderde menigte to weeg brags . Overall
befpeurde men thans blijdichap, gejuich en wederzijdfche
gelukweufchen . k , voor mij, verheugde mij niet minder
over bet alloopen der plegtigheid ; want, had ik tien minu .
ten langer daar gefiaan, don ware 1k, van wege de ontzet.
tende hitte en benaauwde lucht , in onmagt gevallen . Nadat
ik den vriendelijken Napolitaan voor zijne goedheid en gegevene ophelderingei bedankt had, ijlde ik naar mijne woning,
gansch vermoeid van de bezwaarnisfen des namiddags .
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Eene langdurige kwelling van rheumatieke floffen had mijn
ligchaam deriuate afgemat , en mil reeds zoo vele pijueu en
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lastige ongefleidheden veroorzaakt, dat eensdeels bet verlan .
gen naar eene dierbare en voor mij zoo noodzakelijke gezondheid, anderdeels de vrees voor de verdere gevolgen van
bet kwaad mij deed befluiten, bij die van mijnen gewonen
arts, den eer W E
L
uichoek, in to nomen, en, na ook van den laattten eenige
door hem voorgefchrevene geneesmiddelen, zonder vrucht,
gebruikt to hebben, begrepen de beide eeren, mij niets beters to kunnen aanraden dan bet bad, en wel dat van de
Olifantsrivier .
oe zeer nu ook de moeijelijkheid der refs, de affand en
bet tijdverlies groote hinderpalen in den weg flelden, wogen
nogtans de rand der geneesheeren , de aandrang van orders,
nabeftaanden en vrieuden, en de gegronde hoop op eene volkomene herflelling, zoo veel, dat ik al bet andere over bet
hoofd zag, en op den 231ten Februarij dozes jaars 1818 beoot, oin acht dagen daarna to vertreltken .
Dit befluit eenmaal genomen zijnde, werd alles tot dell
togt en bet verblijf aan bet bad in gereedheid gebragt,
bef'aande in hetgene men, in den volftrekcften zin, tot
cone huishouding noodig heeft ; tafels, floelen, potten, pan •
nen, emmers, bijlen, bezems, fchoppen, graven, en at wat
eon Boer van de aap/lad halen moot ; voorts allerlei foorc
van eetwaren, (brood en vleesch alleen uitgezonderd) wljn,
dranken, mcdiciinen, en al wat men dacht verder tot gemak, verfnapering en genoegen to zullen behoeven . Natuurlijk kwam hierbij voor den geest , hoe geheel antlers die
is in Europa, to Aken, Spa, Eems, Driehergen en andere
badeu, alwaar eon lijder alles vindt, wat bem gemak, genoegen, vermaak en uitfpanning kan verfchaffen ; hij rolt in
cen zachtwiegend rijtuig fangs eon' effen weg daarheen ; bier,
daarentegen, - Maar last ik voortgaan .
Tot wile deze beboeften was eon afzonderlijke pakwagen
benoodigd, en wij verbeeldden ons regt gelukkig to zijn door
een' boor san to treffen, die . een halve dagreis afflands aan
doze zijde van bet bad wonende, zich aanbood onze goedereu over to brengen ; dan, wij hadden reden ons daarna ce
bekiagen, niectegenttaande de guile eenvoudigheid van den
man mij alles goeds deed hopen . Bij mij in do kamer ko .
mende, alwaar mijne vrouw zit, riep hij uit : s dat ots the
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vrau, die jij uit bet vadrland het mee ebrog? En op miju
bevestigend ancwoord zeide hij : Nou, dat doet mij regt plafter, dat ik toch eens een vadrianfe vrou gexien het . Deze
voorbeelden van onnoozele eenvoudigheid zijn onder de boeren niet zeldzaam, vooral bij hen, die, door den affland,
waarop zij van de noofdplaats wonen, dezelve zoo fchaars
mogelijk bezoeken . Maar, zijn zij daarom, over het geheel
genomen, flechter dan de meer befchaafden? kunnen zij zich
wel vermommen? en kost het wel veet moeite, om zullten onder hen, die met flechte ftreken omgaan, to doorgronden? Gewisfe!ijk neen 1 En is daarom dcs bal door R o USS E A U wel zoo geheel mis geflagen, wanneer hij de befchao
ving als eene moeder der ondeugd befchouwt?
Toen nu alles in gereedheid was gebragt, vertrokken ooze
volgeladene pakwagens en de aven, en wij volgden den
3den Maart met een' paardenwagen, dat is een wager, die
met paarden befpannen was, terwijl de eerflen door osfen
getrokken werden ; en deze paardenwagen, die, behalve mijne vrouw en mij , twee kinderen, eene flavin en een aantal
goederen voerde, was maar weinig minder beladen dan de
eerften . Na fi of 7 uren rijdens, hielden wij in het veld fill
om het middagmaal to nemen, en ondervonden, dat de beweging het koud medegenomene, met foep, van esfence ge.
maakt, en warme aardappelen, zeer goed deed finaken, ja beter zelfs dan menig een prachtige inaaltijd , welken wij ors
bij deze gelegenheid herinnerden. Na bijna 3 uren to zijn
uitgefpannen geweest, reden wij verder, en kwamen welbaast bij den Predikant S C o L T Z nail Zwartlandschkerk, al.
waar wij bellemd hadden ons nachtverblijf to houden .
Offchoon onverwacht, waren wij nogtans welkom ; en de
eer Sc11oLTz betuigde, ultoos verblijd to zijn, wanneer
hij iemand zag, met wien hij over andere dingen fpreken
lion dan koren, wijn en jags, bet Unig onderwerp der boeren. Wij bragcen dus den avond zeer aangenaam in een ge .
noegelijk onderhoud door, dat meest over Europa, en bijzonder het vaderland, met het daarin ondervondene, h andel .
d e ; en, na een matig avondeten ons nedergevlijd h ebben .
d e op heerlijke bedden van dons, zoo als men hier bij welgeflelde menfchen allerwegen vindc, fmaakten de vermocide
leden, na een' tot
10 van to uren op een' ongemakkelijken, vol-
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getaden wagen over een' harden weg, eene ftreelende rust,
die men wet genieten, maar niet befchrijven kan .
De ftreek lands, onder den naam van Zwartland bekend,
waarin wij ons thans bevonden, ontleent denzelven welligt van
de heuvelachtige ruggen , waaruit dit gedeelte van Afril :a's
nithoek beflaat, welke, alien met zoogenoemde renosferbosch .
jes bewasfen, een min of meer zwart uitzigt hebben . Zij is
met de oebesgen , die wij , herwaarts komende , over reden, en
de Tijgerbergen, welke wij ter regter lieten liggen, eene der
voornaamile koreufchuren . Met dit al fchijnt het land, voor.
al in den zomer, dor en onvruchtbaar . Schaars ziet men
bier en daar een' half verdorden boom en kleinen kwijnenden
et water, dat men des zomers zorgvuldig, door
moestuin .
daartoe gemaahte dammen, opfluit en bewaart, en dat to gelijk voor menfchen en beesten dienen moet , wordt veelal
ftinkend en is altoos brakachtig ; terwijl het tevens op hen,
die bet niet gewoon ziju, hetzelfde uitwerkfel heeft als het
Rotterdainsch Maas-water op de vreemdelingen ; vandaar ook
de oorzaak der vaste gewoonte, om altoos den gevulden
theepot op tafel klaar to hebben . Dit zelfde land, echter,
verandert, zoodra er regen valt, geheel van gedaante, krijgt
een ander aanzien, words de vruchtbaarf're korenakker, en
ten bewijze, dat de bodetn zeer dankbaar is, is bet genoeg
to zeggen, dat de meeste boeren alhier welgettelde men.
fchen ziju.
Zwartlandschkerk is eene eenzame, met de woning van den
Predikant en den voorlezer, op zichzelve flaande kerk, al .
leen gebouwd om de boeren van deze fireek to gemoet to
komen, daar zij anders, ter uitoefening hunner godsdienst .
verrigting, den verren weg naar Stellenbosch zouden tnoeten
afleggen . Onder dat dorp behoort een gedeelte van het
Zwartland; terwiji het groot(te en meerderdeel, waaronder
ook de kerk, tot het diftrikt van de aapjlad zelve gerekend wordt .
Met den morgen van den 4den waren wij ten 5 ure reeds
alien weder gereed ; en, na een duchtig ontbijt , namen wij
een hartelijk affcheid van onze vriendelijke gastwaarden, en
zetteden, order de ftelligfte belofte van terug to zullen komen, ten half 7 onze reize verder voort. De weg liep door
bet overige gedeelte van Zwartland, dat wij in deszelfs gebeele lengte doorfneden, en reden achcer Riebeekskasteel om
P p 3
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naar de Bergrivier . Riebeekskasteel beilaat nit eerie kieiue,
eenzaam op zichzelve flaande, tamelijk hooge bergketen, en
ontleent zijnen naam van den eerflen
ollandfchen Gouverneur dezer volkplancing, den
eer VAN R i E s E E , die dezen berg als de grensfcheiding bepaalde ; eerie bepaling t ogtans, waaraan zijne opvolgers zich niet gehouden bebben,
aangezien de hezittingen zich welhaast verder, en nu tot op
een' aanmerkelijken aflland van dozen berg, hebben uitgeilrekt .
Ten half r ure kwamen wij aan de Bergrivier,welke thans,
bijna op hoc einde van den zomer, (bond wel in her oog,
dac ooze jaargetijden, bier bezuiden de linie, juist omgekeerd
laan met die van u en anderen, die benoorden de linie woven) vrij droog en waadbaar was , terwijl zij daarentegen,
den geheelen winter door, bijna niet anders dan in eerie pont
kan worden overgetrokken . Doze rivier neemc haren ooriprong in bet Draken leinsch gebergte, en, na zich met de
kleine Bergrivier, die van Tulbacls komt, en met de ver.
fchillende beken van de Pierentwintig Rivieren vereenigd to
bebben, ilort zij zich door eenen vrij breeden mood in de
St . elenabaai in zee .
De poet was in een' flechten flaat, en moet onderhouden
worden door con' zekeren VAN D E R M E R W E, die hier zijne plants heeft, doch zich weinig moeite fchijnt to geven,
of wien welligt bet vermogen ontbreekt, om dit vaartuig in
con' goeden flaat to brengen ell to houden . Wij hadden herzelve gelukkig nit noodig, namen aan den oever der rivier
ons m :ddagmaal , en vercrokken weder ten half l . tire .
Na een paar uren rijdens, kwamen wij aan de plaats van
den boor, met welken wij bij den aanvang onzer reize kennis maakten, en van cvien ik u reeds gefproken heb . Doch
de eerfle ontmoeting alhier was alles behalve aangenaam ,
daar wij den pakwagen, dien hij beloofd had met den mees .
tell fpoed aan de badplaats to zullen brengen, bier vonden
ilaan . n flede van door to rijden, had hij denzelven hier
bij zijne wooing nedergezet, ten einde eerst, zoo als wij
vernamen, nog andere menfchen over to brengen ; cone bandelwijze, die mij, ik kan zulks niet ontveinzen, to meer ergerde en v-rflootde, omdat hij mij door zijne eenvoudigheid
bet volfle vertrouwen had ingeboezemd . Maar, war kon ik
doen? vooral toen de vrouw ons zeer hupsch en gul out .
haal.
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baalde, duizend vriendelijkhedetl bewees, en al dadelijh begon to verhalen . op welk een' gemeenzamen voet mijn va .
der en grootvader in haar huis verkeerd hadden . n dit huis,
evenwel, was alles, war wij zagen, even liederlijk en mor .
fig . Vier lamme of gekraakte floelen, eene gemeene planken
rustbank en twee fmerige tafels , op welker grootfe de ecuwigdurende theepot pronkte, wares al de meubelen, die bet
morfg voorhuis verfierden ; en hiermede freed, op de zon .
derlingfle wijze, bet gefprek der goede vrouw, die telkens
hare zindelijkheid op den voorgrond plaatfe .
Na bet nemen van de aangebodene thee, deed ik met mijne vrouw eerie wandeling, om bet oord to bezien , en zoch .
ten, maar to vergeefs, naar den ingang van den ruin . Nergens was eerie deur, nergens opening to vinden, en ons
bleef alleen over, door eerie hegge van kweepeerboomen to
kruipen, welke een' ruimen en zelfs fraaijen coin affoor,
met appelen, peren, kastanjes, oranjes en andere beladen
vruchtboomen verferd, doch tevens geheel verwilderd . Wij
waren opgetogen van de deugdzaamheid van den grond, en
bejammerden, dat eene plants van zulk eene waarde in zoodanige handen was . Men ran dezelve genoegzaam geheel on .
der water zetten, hetwelk niet alleen de vruchtbaarheid van
den bodem vermeerdert en bevordert , (aangezien men bier
met water bijna allerwegen den grond vruchtbaar maakt) maar
bier zoo daarenboven, gelijk ook op vele andere plaatien aan
de Vierentwintig Rivieren, met een goed gevoig rijst en irndigo kunnen worden aangeteeld, waarvan zekere L s T E
reeds zeer voldoende proeven heeft genomen .
n huis teruggekomen, ging i1t onze faapplaats bezien, en
deze beantwoordde aan at bet overige ; venfers zonder ruiten, luiken, die fecht floten, fmerige beddelakens, dekens
en gordijnen, en een bed, waar men de riemen, die als orderlagen dienden, door voelen kon, was hetgeen, waarmede
wij ons moesten behelpen .
Bet duurde nu ook niet lang, of onze gastheer kwam to
huis . Zeer vermoeid, klaagde hij over den gevaarlijken weg,
then hij had moeten afleggen, en, onder voorgeven dat zijne
osfen to fecht en buiten Nat waren, trachtte hij mij over
to haten om nog 24 uren bij hem to vertoeven . Dan, hierin
werd niet getreden ; ik was gemelijk, en deed nog lien zelf
den nacht mijn' pakwagen in gereedheid brengen, en met
bet
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bet ranbr°ken van den dag was hij reeds op weg. Onze
vachtrust was niet zneer dan tamelijk, dock gaf dit voordeel,
dat wij met den vroegen morgen van den Scion weder op reis
tivaren . Tbans ging bet voorbij een santal fchoone plaatfen
in dit vruchtbsar oord, waaroader die van c. L E B E n.
OLS T ER voordeelig uitblinken .
Wild
BERG en c . O B E R
is hier in hoeveelheid ; eens zagen wij tot elf reebolcken bij .
een . Ten half 12 ure kwatnen wij aan op de plants van
a . v S S E R, om den osfenwagen of cc wachten, die ons
over den fleilen berg moest bren en, onder den naatn van
ardouw beruchc.
er gedeelte lands , de Pierentwintig Rivierpn genoPtnd,
words almede voor eene der besce ftreken van dezen uichoek
gehouden, Men teelt or, behalve granen, op fommige plaar.
fen oolc rijsc ; voorcs bijua allerwegen wijn, chiuaasappelen,
en vruchten in zulk eene menigte, dat zij moeten gedroogd
en dan in groote hoeveelheden vervoerd worden .
er water
komt van bet Tulbachsch en ardouwsch gebergte, en ltroomt
in een aantal bekeu nederwaarts, nan iedere van welke beken
men veelal eene plaats vindr .
er komt sevens waarfchijn]ijk voor, dat de menigvuldigheid derzelven, waarvau vele in
den winter bij zwaren regen toc de grootte van rivieren op_
zwellen, aan deze ftreek den naam van de Pierentwintig Rivieren gegeven heeft .
Onze aanlcomst was onverwacht, de man van huts, en de
vrouw kende niemand onzer ; desniectemin waren wij harcelijk welkom, werden gul en gastvrij onthaald, en de kennis
was fpoedig gemaakt . Na een' landelijken doch welgegunden
maaitijd, bragcen wij her overige van den dag hier door, en
laerilelden ons eeuigzins van onze vermoeidheid . De plaats,
op welke wij oils bevonden, is zeer lommerrijk en vruchtbaar, offchoon er in dezen cijd van her jaar geen overvloed
van water is . Den fmaak van den annleg kan men niet roe.
men ; doch, waar ik kwam , vond ilc partij van den grond
getrokken en alles wel onderhouden, hetgeen mij een gunltig
denkbeeld van de werkzaamheid der bewoners gaf.
Tegen den avond kwam de door ons bef'elde osfenwagen
van w. BURGERS aan, om ons over den fardouw to bren .
gen, welke berg met geen paardenwagen beklommen wordt ;
em daar deze '1 eklimming, zelfs voor osfen, op den vollen dag
Dijtaa ondoenjijk is, alzoo zij gevaar zouden loopen door de
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bitte to bezwijken, werd de reis met bet aanbreken van den
volgenden dag, in den vroegen ochtend, om 3 tire bepaald .
Des morgens om half 44 lure zaten wij in den wagen, en reden tot aan den voet van den berg, alwaar mijne vrouw en
ik to peard flegen . Thans ging de togt , niet zacht rijzend s
maar zoo fleil als bet voor een' wagen eenigzins doenlijk is,
opwaarts ; en wij beklommen een gevaarte, hetwelk Gods atmagt en grootheid , met bet vol gevoel onzer nietigheid,
doet bewonderen, en tevens verbaasd ilaan over de floutheid
van hem, die bet eerst durfde ondernemen, niet alleen out
zich op deze fteilten to wagen, maar er zelfs een' weg over
to banen . Op den top gelcomen, had men bet heerlijkst ge .
zigt, aan de eene zijde over een gedeelte van de Fierentwin.
Vg Rivieren, aan de andere over eene fchoone, bier en daar
met lommerrijke plaatfen gefchakeerde, vlakte, door welke
de Olifantsrivier kronkelende henenflroomt . Thans flegen
wij af ; ook had een ieder den wagen verlaten ; de r6 osfen,
die er voor waren, werden tot op 6 verminderd, en men begon den togt nederwaarts. Ann dezen kant is de ardouw,
vooral in de afdaling, bet gevaarlijkst, door de verfchrikke .
lijke fleilten, veroorzakende, dat, op fommige plaatfen, de
wagen, in weerwil van twee gerande wielen, fterke acbter .
osfen om hem tegen to houden, en alle aangewende moeite,
riaauwelijks konde belet worden , met eene vaart nanr bene .
den to fnellen, die voor de reizigers van de noodlottigfie ge .
volgen zou kunnen zijn . .'
De beteekenis van bet woord ardouw, tilt de ottentot .
fche taal ontleend, wist niemand mij bier tilt to leggen .
et
gebergte, dat dezen imam draagt, vormt met bet Tulbachfche, Draken leinfche, Franfchenhoekfche en ottentothollandfche gebergte eene keten : wij befteedden ruim 2 uren om
dezelve over to trekken .
Beneden gekomen, werden wij door de oude w . BU RG z its en twee zijner zonen (de derde had ons over den berg
gebragt) opgewacht . Wij ftegen weder to panrd , en reden,
terwiji de wagen langzaam volgde, met bet zoo even genoemd gezelfchap naar j . B u R G E R s, broeder van tiv .,
en eigenaar van bet bad . Onderfcheidene malen doorkruisten
wij de Olifantsrivier, en , na een klein unr rijdens kwamen
wij aan de lommerrijke en allezins aangename plants van j .
URGE R s, die ons, met zijde vrouw, regt
aapsch , dot is
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met de meestmogelijke vriendelijkheid, ontving . Men aette
ons dadelijk een goed ontbijt voor, en, na een uur toevens,
werd de reis verder voortgezet naar hec bad . Op een' tleipen affland ziet men cene naauwe kloof voor zich, wellter
ngang door een bosch van populierboomen nog naauwer
wordt gemaakt. Voor dit bosch ligt Gene tamelijk goede,
doch nlec flechte gebouweu voorziene, plaats . Wij reden
de kloof in, en bevonden ons welhaast onder hooge in het
wild groeijende boomen, tusfchen twee bergen, die beideif
even fleil en ongeuaakbaar fchijnen . Langs den weg loopt
een murmelend beekje, dat zich nu en dan, ouder flruilten
reenvlietende , verbergt, en hier en daar kleine, doch geene
onbevallige, watervallen en kronkeliogen mnakt . De weg, die
Aijzende is, words flechc onderhouden, en is, door een groot
aantai losliggende fleenen, zeer oneffen . Bijna in bet midden
der Woof vindr men een' boschrijken inham van oude pope .
icren en enkele ztvare eiken, wearonder men, met verwondering, de citroen, de perzik en vijgebdomen`ziet groeijen,
om wier flammen en takken zich de wijngaard heeft rondge .
tlingerd ; alle overblijffelen van een' thin, die hier weleer befioud . Thans beginnen zich eenige hemelhooge melkboomen
to vertoonen, waarachter zich de gebouwen van het bad
zoodanig verfchuilen, dat men dezelve niet cer ontdekc,
voordat men nit deze fchilderachtige en romaueskc flreken
op bet naauw en oneffen voorplein komt , en zich ecusklaps
oor de deur bevindt .
Nu, op de plaats, tot bet verblijf alhier gefchikt, waarna r men zo lang he ft uitgezi n, wa rtoed tog onderno,
men, is, gekomen, zou men to regt alles, wat rust, gemak en
geuoegen ken verfchaffen, mogen verwachten ; dan, bet is er
verse van af, en alles arlnoedig en ellendig .
et gebouw beNot nit eene foort van huis, dat men bet Gouvernewentsgebouw noemt, door zekeren x n M r in bet jaar 1r42 op last
der Regering ', an dicn tijd geflicht, en van bet oogenblik
der wording of bijna onaaugeroerd gelaten ; ten minfle de
demren, waarvan vole bet jaartal van 1 oo en in de 50 in
bet : bout gefiueden, dragen, fchijnen volledig to kunnen bewi'jzen, dat alles nu reeds bijna drie kwart eeuw to vergeefs
om tie vcrfkwast gezucbt heeft . De ]age, vuilberookte ken .
ken beantwoordc aan al bet overige, ell aan de eene zijde
van clic is ecu anger leag gebouw, dat vier kamers bevat ;
ter-
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terwijl een derde, even zoo hag, nit twee kamers en eene
keuken beflaande, onmiddellijk aan hot tweede grenst . Tusfcheu hot Gouvernemencs- en dit laatfle gebouw bevinden
zich de twee badhuis ;es, zoo na mogelijk bij de bron geplaatst . Slechts edn raam heeft ruiten, hetgeen ons nood .
zaakte alles met papier to voorzien, om ons ten minfle eenig .
zins voor den togs to beveiligen ; volkomen was zulks on.
mogelijk, daar alles even doorluchtig is . Onbegriipelijk komt
bet voor, dat men zich geese mo te geeft, bier, aan
de Olifantsrivier, eene goede verblijfplaats to flichteu bij
een bad, dat zoo druk bezocht, en nog wel, naar den Fiskaal v A N E N G E L E N, bet Lief. engelenbad genoemd words
een naam , then men thans zeer oneigen vindt ; niets engelachtigs is or ; vele oosterfche Caravanfera's zouden or pa .
leizen bij zijn .
Over de be anddeelen van bet water zijn bet onze geleerden bier niet eens : cenigen beweren, dat bet een zwavel-,
anderen, dat bet een koper-bad zoude zijn ; terwijl nog an.
deren volhouden, dat dic bad geene mineraaldeelen in zich
bevat . Zonder in flaat ce zijn tusfchen deze onderfcheidene
en uiteenloopende gevoelens to beflisfen, komt bet mij ech.
ter voor, dat de laacflen den bal geheel misflaan ; en dit is
zeker, dat bet water de wonderbaarlijkfle genezingen voortbrengt .
iet heeft min of meet een' blaauwachtigen weer .
fchijn ; of de fleenen , aan de aauraking van hetzelve blootgefleld , zijn groen aangeflagen, even als bet koper, dat met
zoogenoemd fpaansch - groen bezet is ; en bij bet drinken
beeft bet niet bet walgachtige van gewoon laauw water,
maar veeleer eene zekere raauwigheid en zwaarte, terwijl hot
sevens in de eerlle dagen floelgang verwekt, en de hoedanigheid bezit, van verwelkte en geheel veriepte groente door
indooping weder to doen opluiken en frisch to maken .
Men gebruikt bet bad zonder bet to doen afkoelen, en bet
langsc, dat men het er in kan uithouden, is io minuten, alzoo
men dan reeds de benaauwdheid begint to gevoelen, welke
een langer verbiijf in bet water veroorzaakt . - Men gebruikt
bet bijna voor alle ziekten, behalve de waterzuchc en de te .
ring, waarvoor men bet als doodelijk befchouwt. Wonden
genezen bier, hoe verouderd ook, bijzonder wel, en, in
plaats van verzwakken, verflerkc bet water, gelijk tie onder .
vinding ook mij geleerd heeft .
Be .

571

RE ZE

Behalve de bron, waarvan gebruilt geinaakt wordt, heeft
men er nog een aantal, die op onderfcheidene plaatfen ontfpringen, en alle, de eene minder, de andere meerder, warm
zijn , en dezcifde krachteu van de groote bron hebben ; terwiji doze waterrijkheid tevens aan deze anders onvruchtbare
ben,, en, zelfs in bet drooge jaargetijde, een aangenaam groen
en welig aanzien geeft.
Ous gezelfchap werd weihaast zoo talrijk, dat een goed
gedeelte zich order tenten moest behelpen ; en, daar de ver.
landhouding bijzonder goed was, veraangenaamde zulks aan .
merkelijk bet verblijf, to meet nog, daar men hier, tusfchen
bergen ingeioten , bijna geene wandeling heeft, een anders
zoo groot vereischte bij badplaatfeu .
De plaatfen fangs de Olifantsrivier zijn vruchtbaar ; ik
vond op die van j . B U R G E t $ zelfs rijst, die welig groeide .
Fruit en groente heeft men bier in zeer groote hoeveelheid ,
daar overvioed van water den bodem to alien tijde bevochtigt ; en, waar dit gevonden words, is men bijna altoos van
vruchtbaarheid verzekerd . De engheid, evenwel, der vallei,
tusfchen de bergen ingeflnten, welke nog daarenboven dikwijls des winters door het water van de Olifantsrivier, die
dan buicen hare oevers treedt, overflroomd words, mat niet
toe veel koren to zaaijen ; doch , van hetgene men zaait,
oogst men ruim zoo veel als op andere plaatfen .
Na bet bad eetiigen tijd met veel vrucht en gevoel van be .
terfchap gebruikt to hebben , word ons vertrek op den gtfter
Maart bepaald, en to then cinde wagers van G . V SSER,
een bewoner van de lierent ;vintig Riviercn, gehuurd . Alvo .
rens evenwcl, bad ikk bet genoegen, den graad van warmte
van hot water to kuunen waarnemen, door een' thermometer,
dien een mijder kennisfen van de aap/lad had medegebragt ;
en, daar de eigenaar van hot bad covens de goedheid had de
bron zelve to doen opener, had ik deswege alle mogelijke
gelegenheid .
-let water beyond ik eene warmte to hebben
van i o° op de fchaal van Fahrenheit , en dien zelfden graad
behield bet in bet bad, dat, zeer in de nabjheid der brow
zijnde, her water ilechts een' zoo korten aflmand doer vlieten, dat bet bijna geen' tijd tot verkoeling heefc . De dampitriug in bet badhuis had g2° op dczelfde fchaal .
Op den 29C en Mairt werden de pakwagens weder beladen,
en vertrokker dien zelfd .n nacht . Met bet aanbreken van
den
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den dag vat, den 3lflen volgde onze wagen, thaws mede door
osfen getrokken ; en ook wij verlieten de heilzanre bron,
zeer to vreden over onze reize derwaarts, daar de moeite,
kosten en tijdverlies mij woekerwinften aan gezondheid badden opgeleverd.
ot gedeele gezelfchap deed ons uicgeleide
tot buicen de kloof, alwaar wij affcheid van de vrienden na .
men en den wagen beklommen . Aan den voec van den ar.
douw, onder bet nuttigen van bet middagmaal, ontvingen wij
een bezoek van w. BUR G E R s en twee zijner kinderen, die
ons op geene onaangename wijze een paar uren deden door.
breugen .
Om i ure, toen aan deze zijde van den ardouw de fchzduw zich begon to vertoonen, vingen wij aan, den monfter .
nchtigen berg to beklimmen, waartoe tnijne vrouw en ik wcderom to paard waren geftegen, en kwamen, zonder cenige
hindernis, om 3 tire boven ; niets ontmoet hebbende dan
cenige bavianen, die ons op den affland van een half geweer.
fchot voorbij fnelden . V66r de nederdaling hielden wij ons
eenige minuten op, om nogmaals bet grootsch en prachtig
gezigt to bewonderen, dat men vanhier heeft, en werden als in
verrukking opgetogen ; een gezigt, hetwelk niet mogelijlt is,
dat eerie pen bet fchoone er van befchrijve, of de levendigfte verbeelding er zich een denkbeeld van vorme! Wij bchielden onze paarden, en de wagen, mede zonder ongeluk .
ken, door de gewone behoedmiddelen, beneden gekomen,
vervolgde met ons den weg tot paar de plants van G . V i S E R, alwaar wij den nacht doorbragcen.
Met den morgen van den tften April flapten wij om 4 ure
wederom in ons rijtuig, thaws met paarden befpannen ; en,
daar wij nu een' anderen weg namen, gaf zulks gelegenheid .,
otn een grooter gedeelte van de flreek, de Vierentwintig R,' .
;-en genoemd, to zien, die, ailerwegen mec de heerlijhite
vie
plaatfen als bezaaid, ons, alreede door den fchoonilen ucl . .
tendltond tot genot en vreugde geflemd, als opgetogen in bewondering bragt, en bet land deed zegenen, waarin de go(do Voorzienigheid met eene zoo milde hand hare rijkfle given uitdeelt .
Na omtrent 12 uren rijdens , kwamen wij weder ann Zsvartkndschkerk, alwaar wij nogmaals den nacht bij den Eerw .
eer s C
; en den volgenden dag word
de reis op nieuw van half 5 des ochtends tot 5 ure des
avonds
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avonds voortgezet, wanneer cvij in de flad aankwamen, zon .
der eenige andere ontmoeting dale eene koperkapelflang van
acht fpannen lang, die hare verfchijning met bet leven boeten
moest .
Welhaast werd ik bezocht door mijnen gewonen genees .
beer W E R, nail wien ik mime gemaakte waarnemiugen mededeelde, en wiens gevoelen is, dat bet bad van de Olifantsrivler nit zwavel en vitriolusn martis, of ijzer-vicriool, zoude betlaan .
k eindige bier mijn dagverhaal, met den wensch, dat m ij .
n e omflandigheden mij zullen toelaten, na den afloop van
den winter, eene rein to hervatcen, waarbij mijue gezondheid
flu reeds zoo veel gewonnen heeft .
aapflad, den 4 April 1818 .
Nafcltrift van den

nzender.

irieven van Mei bevestigen meer en meer bet goede uit .
werkfel van bet bad, de gedurige verbetering der gezond .
heid, en de hoop op ecn volltomen herflel .
VERBETER NG DER STOOMBOOTEN .

f

ec gebruik dezer vaartuigen heeft daar, waar tamelijk
goedkoope brandfof zulks mogelijk maakt, zoo groote voor .
eere C A D E T G E S S C O U R T dank
deelen, dat men den
fchuldig is, een middel bedachc to hebben, om voor fireken, waar brandflof ontbreekt, of ingeval dezelve niet to beij zocht derhalve eene
komen is, een furrogaat re vinden .
voortllootende kracht, zoo flerk als de cvaterdamp, en vend
haar in de waterpers van PASCAL, (presfe hydraulique .)
Deze beweegt met eene kracht van honderd ponden een' last
van 72000 ponden Nu komt bet er op nan, of de waterpers op vaartuigen aanwendhaar zij , en de floommachine vervangen kunne. Werktuigkundi ;en twijfelen daaraan niet . De
loodregte werking der waterpers is geen beletfel : want bet
problema, eene loodregte beweging in eene kringvormige to
veranderen, is reeds lang opgelost ; de floombooten zelf ziju
een bewijs daarvan . Men zal tegenwerpen, dat, bij den item .
pet eener waterpers, do werkzaamheid, wanneer zij her maxi'
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fletnpel weder gerezen is , om bet drukwerk van nieuws to
beginnen ; maar dit is to verhelpen, wanneer men twee perfen bezigt, die op de gelijke as afwisfelend werken . De
dubbele luchtpomp geeft ons een voorbeeld van deze dubbele werkzaamheid . Volgens deze aanwijzing kan ieder werktuigkundige de toepasfing derzelve op de riemen en raderen
van een vaartuig maken .
er mechanismus is van eene
floommachine weinig verfchillend ; bet is eenvoudiger, behoeft geen brandliof, neemc minder plaats weg, flaat niet
aan bet gevaar bloot van brand en uitbarfting, kan overai
gebruikt worden waar water is , laat alzoo verre reizen toe,
en vordert niet meer armen dan de floommachine .
De eer C A D E T G E S S C O U R T zegt, met hem v ereeren.
d e zedigheid, tot befiuit : „ k geloof niet, dat deze aan .
„ wending der waterpers eene groote verdienfte zij ; maer ik
,, voel mij gedrongen den voorflag daarroe openlijk bekeid
„ to maken, opdat de Engelfchen of Amerikanen, wanne , er
„ zij ons in deszelfs uitvoeriug voorkomen, ons niet den
„ eertlen wenk daartoe betwisten ."
VERLUST G NG DER

ND00S .

De volgende echte en omflandige befchrijving is nit een

Engelsch werk getrokken . De fcbrij ver , T. D . B R o u G TON, zegt :
Wij begaven ons in bet jaar 8o9 bij S C N D A , oat dee!
aan cene uitfpanning to nemen, welke men auli noemt . ij
ontving oils in cene tent van 130 voeten lengte, die tot dic
oogmerk opgeflagen was .
ij zat op eene foort van Croon,
en om hem been ftonden alle de genen, die, nit hoofde van
hunnen rang, regt hadden op de eer, om deze verlustiging
met hem to deelen . Aan zijne voeten fprong eene kunflige
fontein, in welke men de bovelingen dompelen liet, die,
door onbegrensde vleijerijen van de luimen huns meesters,
zich voorregten weten to koopen . Vele Fayaderen vervu1
den bet overige van bet vertrek .
Men had ons to voren gezegd, dat wij in witte vesten en
pantalons verfchijuen moesten, en dat vbbr bet einde van
bet fpel zich niemand verwijderen mogt. Nadat wij ooze
plaat .
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plaatfen genomen hadden, bragt men groote koperen vit .
zen ten voorfchijn, die met Abir, can mengfd van ineel en
fandelhoutftof, gevuld uraren ; daaruic vormde men nu kleine
kogeltjes, die de fpelers met veel behendigheids op elkander
wierpen. Ten zelfden tijde bood men de aanwezigen ook eene
kom met geel geverwd water en eene groote zilveren fpnit
sin . De Rajah zelf gaf bet teeken tot den aanvang des
fpels. Nu wierpen alien bunne kogelrjes in bet rond , en elk
zocht zijn' buurman to befpuiten .
et was tegen de etiquette, ook den Rajah to attakeren. Mar wij echter verklaard hadden niemand to zullen verfchoonen, bekwam ook
hij zijn deel . Maar hij fpeelde ais Vorst .
ij had, nameijk, eene ontzaggelijk groote fpuit, gelijk onze brandfpuiten. ij verftond bet fpel zoo goed, dat er in weinig oogen .
blikken geen enkel perfoon was, of hij was doornat . Nu
waren wij geheel bettoven, dan weder geheel overgoten ; en
we! zoo lang, tot de geheele modem, verfcheiden duimen
hoog, met eene roode brij bedekt was .
k heb in mijn gan.
ffhe leven geen zonderlinger nitfpanning gezien.
DE LEVENSWEG.

M enfchen, die den weg van 't leven
Wuft en zorgelooa betreedt,
Die den eenen dag vergeet,
Wat gij d'andren hebt bedreven,
Die gedurig Welt an iaagt,
En naar weg noch wijzer vraagt ;
Vrienden, Nat bet u gelusten,
Op de wisfelende baan,
Nu en dan eens fill to ftaan,
Op den kruisweg uit to rusten ;
Reisgenooten, let vooral ,
Waar de weg u voeren zal .
Laat, in 's emels naam, ii leeren
Lieve broeders, hoort mijn' raad ;
Ach l bet is zoo ras to laat,
a, to laat om weer to keeren :
Glooijend loopt de weg vooruit,
Die -op angst en wanhoop ftuit .

Ach
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Ach 1 ik zag er menigmalen,
Door den gladden weg bekoord
En door lust en drift gefpoord,
Onbedachtzaam henen dwalen ;
Ach ik zag er menigwerf
Rennen in hun wis verderf.
Dikwjls ook, met fchreijende oogen,
Zag ik, hoe zoo menigeen
Liever was teruggetredn,
Door den fraaijen fchijn bedrogen,
En 't zoo gearn veranderd had ;
Maar - de wag was veel to glad .
Daarom , broeders , laat u raden ;
Rust, terwijl gij rusten kunt ;
iesc, nu 't kiezen is vergund,
En betreedt de regte paden ;
Let omzigtig hier en daar,
Want her keeren valt zoo zwaar.
Menig teeken in her leven,
Menig wijzer op den weg,
Tot bedachtzaam overleg,
Werd ons van omhoog gegeven ;
Menig handje toont her aan,
Waar wij best en veiligst gaan .
Die, met welberaden zinnen,
En door drift noch lust verrast,
mmer op die teekens past,
Gaat geen' valfchen doolhof binnen ;
em gelukt her, hem alleen,
Op her regte pad to tredn .
Daarom, broeders, laat u leeren ;
iest den gladden reisweg Met ;
Volgt de handjes , die gij ziet,
Want bet valt zoo zwaar to keeren ;
Broeders, aan bet eind van 't (poor
Vindt ge er eens den
emel door.
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LEN PAAR ANECDOTEN VAN DEN BEROED DEN LE BN TZ .

L E B N T Z reisde eens van talie to Cheep near elders .
Onderweg ontllond een verfchrikkelijk oniveder . De tluur .
mail deed de overige fcheepslieden den voorltag, dat zij den
Vuitfchen ketter maar overboord zouden werpen, alzoo hij
boogstwaarfchijnlijk de oorzaak was, dot God hen op deze
reis met zulk een onweder bezocht . De fluurman geloofde,
dat LE BN TZ hem niet verflaan had ; maar doze haalde in.
tusfchen een' rozekrans voor den dag, bad, zonder de ninfle
ongerustheid to laten blijken, zeer aandachtig zijn paternos .
ter, en onckwatn door deze list bet hem dreigend doodsgevaar.
LE BN TZ kwam to Neurenberg.
ier hoorde hij van
een gezelfchap fpreken , hetwelk in flilte aan bet vinden van
den fleen der wijzen arbeiden zou .
ij gevoelde grooc verangen om nader met dit gezelfchap bekend to worden ; maar,
hoe zou hij zijn oogmerk bereiken , dear de fcheikunde zulk
een vreemd vak voor hem was, dot hij niet eans derzelcer
kunstcermen kende? ntusfchen deed hij, wat in zijn vermogen was, maakte een uittrekfel uit de kunsttaal der goud .
makers , en vervaardigde daaruit een' brief, dien hij zelf
zsiet verilond . Deze zoo veel diepe wijsheid bevattende brief
baarde opzien, werd den leden van bet gezelfchap dadelijk
voorgelezen, en hoe minder men den zin van denzelven begreep, hoe moor men geneigd was groote wijsheid daarin to
vermoeden ; ja, men hield LE BN TZ bijkans voor den besitter van den tleen der wijzen.
et was derhalve zeer natuurlijk, dat Well L E D N T Z plegtig uitnoodigde, aan hunne
readplegingen deel ce nemen . Men toonde hem alles, zelfs
bet laboratoriu)n, en benoemde hem, met eene aanzienlijke
bezolding, tot fecretaris van het gezelfchap ter ontdekking
van at n fleen der wijzen!

MEVaOUW DE MA LLY.

A evrouw

t) E At A L L Y had de licfde van L 0 D E W
D E lr
XV vcr gren ; zijn hart behoorde eene andere . Eens ging zij

near
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aar geleider verzocht de volksmenigte,
naar St. Sulpice.
plaats voor hoar to maken . Eenige jonge, baldadige Oficie .
ren zeiden : ,, oe! plaats maken voor deze . . . . i"' Me.
vrouw D E MA LLY, die dit hoorde, keerde zich bedaard
tot hen, en zeide met de bekoorlijklae zedigheid en befcheidenheid : „ Mijne eeren! door gij mij kent, bidt God voor
,, mij om vergiffenis ."
R

GSL

ST .

R OBERT

G U S C A R D, de dappere Norman, lag voor MelEene moedvolle bezetting verdedigde de vesting, die
zich op eels' fleilen berg verhief. List alleen kon dezelve
doen vermeesteren . ROBERT liet een' zijner ftoutmoedigfe
krijgslieden in eene met wapens gevulde en gewast linnen bedekte doodkist fluiten . Ben groot aancal verkleede Norman .
wen verzamelde zich , en zoo ging de lijkftaatfie naar bet
klooster to Melfita, oni bet gewaande lijk in gewijde aarde
to begraven . De geveinsde fmart en de teekens van devotie
onder de lijkgangers verwijderden alien argwaan, en gewillig
openden de monniken hunne kerk voor den trein . Moor nnauwelijks hebben de dragers de kilt nedergezet, of bet dekfel
fpringt open ; de doode en zijne makkers grijpen naar de
verborgen wapens ; alles, wat in de kerk is, wordt overvallen en gedood ; de monniken alleen worden gefpaard ; terwiji
ROBERT inmiddels de geopende poorten der vesting intrekt .

frta
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ZELDZAAM SLAG VAN GROOT E D.

R E D E R
D E G R O O T E had, op zekeren dog, in uicgezocht gezelfchap, den maaltijd ongewoon long gerekt, verlevendigende bet onderhoud door zljn fchitterend vernuft,
maar vergac intusfchen, dat zijne gasten menfchen waren .
Ben derzelven, eels oud Generaal, wachtte met ongeduld op
bet oogenblik, dat de Monarch opflaan, en bet hem alzoo
vergund zijn zou, de zaal to verlaten . Lang hield hij, in deze hope, dapper vol . Eindelijk, echter, bet niet longer kunnende uichouden, ftond hij plotfeling op, en riep : Sire, tout
est grand daps votre Majestd, jusqu'rl la vesfie mime!
e me
tneurs . ., . en Roof, dit zeggende, ter zale uit . Den
oniug
Q q a
bz-
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behaagde deze uitval, en hij lachre hartelijk om denzelven . .~
E flierf, als flagtoffer van to ver gedreven
T Y c u o BRA
onczag op dit punt .
ARA TER ST E E TRE

VAN EEN' FRANSC MAN.

Len Fransch foldaat ontving van zijnen voogd de tijding van
ij kreeg den brief in bet hospi .
den dood zijns vaders .
taal, bebbende in den flag van ~lbukir een been verloren .
2let woordelijk met bet oorfpronkelijke overeenkomende antwoord, door een' Duitfcher, als eene bijdrage tot de karakteristiek der Franfche natie, in 1815 nit Frankrijk medegebract, luidt aldus :
Mon cher tuteur ?
e Vous rdmercie de la mort de mon pPre . Ce font de ces
petits accidents de famille, qui arrivent fouvent . - Quant d
ai perdu une jambe
mai, je me porte fort bien d l'hopital .
d l'affaire d Abuquier , mais Graces d Dieu , it m'en reste en .
core tine, avec laquelle j'ai l'honneur d'etre
Votre trashumble ferviteur

N. N.

SNED G GEZEGDE .

,lien Arts, die menig blijk van ziju bekwaamheid gaf,
Verzelde onlangs een lijk naar 't graf,
Dat, fangs den weg der kunst, was van deze card' verfcheiden .
Een flroom van yolk olngaf den floet,
Toen nit den hoop een knaap fprong tusfchenbeiden,
(Schoenlapper van beroep) eu trapte op 's Doctors voet .
Deez', toornig op den lompen jongen,
Die in den trein was ingedrongen,
Riep, met een barfche ftem en geen Bering gedruisch :
De fnaak words niet verlegen,
„ `Vat doet gij , lomperd ! bier?
Maw voert beleefd den Doctor tegen :
„ iVl inheer! ik doe 21s gij : ik breng mijn' arbeid t'huis ."
18 as ! g .
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et zout der aarde fmakeloos geworden --- een
Band, ge[teld cm heilig vuur en licht to bewares, maar
to dikwijls bevorderaar van kille duisternis - een
stand, echter, door welken op bet lijdende menschdom
alle troost, op bet zwakke menschdom al[e kracht, op
bet verduisterde menschdom al bet licht, op bet verkleumde menschdom alle warmte van boven door alle
tijden been is afgeleid - cen ftand, dus, die ten vioelc
en ten zegen van betzelve heeft geftrekt, en daarom
hoog verheven en zeer laag gefteld, bijgeloovig vereerd
en voorbarig veracht, to ftreng beoordeeld en to ]igt
vriigekeud wordt - de bewaarder der a ne waarheid,
die voor alle eeuwen geldt , en bet kameleon , dat naar
de oniftandigheden van kleur verandert - beminneliilc
en hatelijk inderdaad - prediker en voorftander der nederigheid en hemelsr ezindlieid, maar ook trotsch en op
aarde tabernakelen zoekend - in zijnen arbeid afgefcheiden van bet ftaatkundig beftuur, en gedurende
eeuwen daarin doorkneed, daarin gewikkeld, al .iid naar
den invloed op hetzelve begeerig - dwingeland over
dwingelanden, en gemeenzaam vriend van den geringfien - rijksbeftuurder en bedelaar - bezitter van geenen rang, en daarom zoo geregtigd tot den hoogften,
als onvernederd door aanwijzing van den laagflen een [land, die, hoezeer hij zich door misbruik zijnen
invloed mag hebben onwaardig gemaakt, en hoe fterk
dat aanmerkelijk gedeelte der befchaafde wereld, dat in
verachting van Geestelijkheid en Godsdienst roem der
verliebting zoekt, zich daartegen nit mag laten ; toch
zijnen invloed nooit geheel verliest - een ftand, dus s
die zoo onein lig vele tegen[trijdigheden in zich veree3.
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nigt als eenige zaak ter wereld - zulk eels (land ver .
dient wel eens onze nadere befchouwing .
De wereld wordt meestal door magtipreuken beheerscht . Een invloedhebber zegt zijn oordeel, en
duizenden zeggen 't na . Zoo wordt de wereld geregeerd door meening, die aren eigenen grond niet kent ;
en zoo words dan ook bet vonnis over den geestelijken
(land geveld door fcharen, die eenen klank hoorden,
waarvan zij nimmer zin of grond beoordeelden ; en gelijk de mode in den kring en in den tijd is , waarin bet
vonnis wordt uitgefproken, zoo is ook deszelfs geileldbeid . - n ooze eeuw, b . v . , voorafgegaan door eenen
tijd, waarin de Geestelijke alles was en de wereld hielp
regeren, is bet een teeken van hooge be+.'shaving, op
hem en op zijne werkzaamheden met verachting neder
to zien ; en de baardelooze knaap , door geene wijzere
ouden voorgegaan of to refit gewezen , vermeet zich
oordeel over en befpotting van den Geestelijke en zijn
beroep .
Wie bet der moeite waardig acht, daarover to redetwisten, of wic, door flout beweren van datgeen, wat
klinkt, opzien begeert to verwekken, werpt de vraag
op : zijn er wel Geestelijken in de wereld noodig? hlaar ook , wie deze vraag kan opwerpen , geeft daarmede tevens to kennen , welk antwoord hij in zijn harte
heeft . „ Zij hebben immers de wereld nog niet beter
gemaakt , integendeel veel kwaads veroorzaakt . Wie de
deugd niet zvil bctrachten , zal daartoe door den prediker
niet bewogen worden, wien men zoo veelvuldig bet
eigen gedrag mag voorhouden, ter ontzenuwing van de
verpligtingen, die hij voordraagt .
et eenigfle, waardoor de mensch in toom gehouden wordt, is de vrees ;
en bet vooruitzigt op burgerlijke flraf zal krachtiger
bet kwade beletten, dan de zedeleer op den kanfel .
Wat kan de Geestelijke aan de wereld leeren ? De leermeesters der menschheid waren 't immers nooit onder
elkander eens , maar leefden in gedurigen twist, wat
voor waarheid moest gehouden worden, en wat niet .
En
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En daarenboven, wie wil zijne overtuiging laten bin .
den door het goeddunken van Unen ? " - Zietdaar de
gronden, op welke men meent bewezen to hebben, dat
de geestelijke ftand ontbeerlijk zij voor bet menschdom,
en die, runs bijgebragt, zonder nadenken of onderzoek
door een groot gedeelte van hetzelve worden omhelsd .
Bij de navraag, aangaande datgeen, wat bet menschdom al of niet zoude kunnen misfen, kan men geenen
veiligeren weg inflaan , dan door de gefchiedenis to raadplegen, en op to merken, wat bet zij, dat bet menfchelijk geflacht to alien tijde als behoefte gevoeld , wat
uit deszelfs inrigting als natuurlijk voortbrengfel zich
ontwikkeld heeft, wat daarentegen als bijhangfel in tij .
den, verwilderd van den eerften oorfprong,is ontftaan,
en daarom ook wederom gemist konde worden . En tot
de verfchijnfels van de eerfte hoedanigheid kunnen wij
den geestelijken hand rekenen . Verfmaden wij niet,
om in de gefchiedenis van den Bijbel de gefchiedenis
van de zedelijke ontwikkeling des menfchelijken geflachts
to zien,die aan waarheid niets verliest door de vreemdaardigheid der voorhelling bier en daar, dan zullen wij
ook toeftemmen, dat de oudfte gefchiedenis van den
geestelijken hand eeniglijk in denzelven to vinden is , en
dus bet befluit niet kan falen, dat uit den Bijbel words
afgeleid.
En welk is dat befluit ? Dit : dat finds de eerfte tijden, waarin de reine dienst des harten was verdwenen,
en de mensch uitwendige plegtigheden hehoefde, oni
aan bet onzigtbare goed indachtig en verbonden to blij .
ven, hij ook voorgangers in de heilige verrigtingen behoefde . Was bet offer de eerfte, eenvoudige, menfche •
lijke uitdrukking van bet verlangen naar Gods welbehagen, geenszins konde bet aan 't hart voldoening fchenken , dat elk voor zich zijne offerande ten altare bragt ;
maar bet hoofd des hams was Priester, en verrigtte
dit in aller naam . De mensch is to zinnelijk, om zich
op den duur to houde4t aan eenen God, die voor hem
to eenemale onzigtbaar is ; ten minfle behoeft hij eenen
m idR r --
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middelaar tusfchen God en zichzelven, eenen vertegenwoordiger, eenen vertrottweling van God en van
zijn eigen hart, die den band tusfchen hem en bet Oppervvezen uitmake, met wien hij over de behoeften zijner natuur menfchelijk fpreken, en zoo zijne belangen
der Godheid menfchelijk voordragen kan . - De aardbewoner is to zwak, om op den dour op zichzelven in
bet geloof to ftaan .
ij heeft volitrekt iemand noodig,
die hem gettadig herinnere aan datgeen, wat hij wel
weet - iemand, die met vertrouwen hem verzekering
geve aangaande zijne dierbaarfte belangen ; want hij is
genegen zijn vertrouwen to fchenken aan hen , die zelve
vol vertrouwen zijn . Wie leeft er, die nooit in oogenblikken, waarin hij zichzelven niet konde opbeuren,
den zegen der bevestiging van lang beledene waarheid,
uit den mond van eenen anderen, ondervonden heeft?
Dat, nu, de oudite, bet hoofd van den ftam, van
zelve Vorst, ook die plaats bekleedde, die de meeste
eerwaardigheid vorderde , en de Priester de voorganger in heilige verrigtingen, de bewaarder en uitdeeler
der Goddelijke onderwijzingen, de Profeet was, lag
in den aard van dezen post ; en dat de menfchen ftil .
zwijgend zulk cene bediening onder zich vastftelden,
vloeide uit hunne zedelijke behoefte voort . Dit is nu
ook de eenvoudige oorfprong van den Priesterftand, gelijk wij lien nog door de Aartsvaders bekleed vinden,
en die nog geen ligchaam op zichzelf uitmaakte .
Vervolgens vinden wij, vooreerst in Egypte , de voorgangers in godsdienflige zaken als eenen ftand op zichzelven, bezitter van alles, wat er aan wetenfchap onder bet menschdom aanwezig was, bewaarder en handhaver der ftaatswetten, die bij de oude volken met den
Godsdienst in verband aonden ; gelijk in 't algemeen
alles, wat wetenfchap mogt heeten, aan hoogere open .
baring werd toegefchreven, en dus door de handender
Priesteren ging ; alzon dat, zoo wel als zij, in bunne
afzondering van bet overige ligchaam der maatfchappije,
op bet bijzonder belang van hunnen fund kouden denken,
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ken, en allerlei verderfelijks uitvinden oni hetzelve to
onderfchragen, zij toch ook tijd en wi1 bezaten tot
nuttige uitvindingen en edele werkzaamheden, vanweln
ke alle eeuwen getuigenis dragen, - Deze afzondering,
dit bezit van wetenfchap, deze vertrouwelijke omgang
met de Godheid, moest verheffing tot groot aanzien
ten gevolge hebben , en den grond leggen tot den uitgebreidften invloed der Priesterl'chap .
n de eerfte plaats
laten de menfchen, over 't algemeen, zich gevangen nemen door meerderheid ; ten andcre wekt toch ook bet
denkbeeld : vertrouweling van God, bewaarder en pit .
deeler zijuer geheimen , handhaver van zijne geboden,
bewerker zijner genade, eerbied op . ran bet niet betwist worden, dat, zelfs in de verlichtfte tij en, meerderheid van geest invloed behoudt , en ]let omkleedfel
ecner heilige bediening vaak tegen wit en dank eerbied
opwekt ; hoe veel to meer heeft zulks bet geval moe,
ten zijn in die tijden , waarin wij bet ontftaan der Priesterfchap moeten itellen, en die toch, hoe ook geno .
men, t>jden der kindschheid van bet menfchelijk gellacht waren . Er is in den mensch eene overhelling
tot bet bovenaardfche ; en de man , die dat kende en
mededeelde -- al was bet ook flechts, dat hij voor zulk
eenen bij zijne medemenfchen doorging--heeft in, wel
of kwalijk geplaatfte, cerbiedenis altijd vooraan ge .
flaan .
Wanneer men deze eenvoudige, door gefchiedenis en
waarneming van de menfcheli ke natuur geltaafde, id6en
op den voorgrond ftelt , dan wordt men zachtelijk geleid tot de erkentenis van de oorzaken, waaruit de bovenmatige invloed der Priesterfcliap en hare verbastering ziin ontftaan . - Menfchen zijn genegen om to
misbruiken, wat hen begunftigt ; zoo deed de Priester, wiens, oorfpronkelgk zoo edel, en in de behoefte
der menfchelijke natuur gegrond, ambt hem ten voorwerp van den eerbied en bet vertrouwen ziiner natuurgenooten ftelde ; en, zij bet als aanzienlijk bedienaar
eens rijken tempels, zij bet als morfige
eilig, hij
Rr3
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werd beheerfcher der wereld door bijgeioof en f jne
fireeling der zinnen, de twee gereedfte middelen tot
dat doel .
De oorzaken der verbastering van den geestelijken
fdand loopen, voor het overige, zoodra wij in bijzonderheden daaromtrent komen, zoo zeer ineen, dat zij
nioeijelijk van elkander afgezonderd kunnen befchouwd
worden ; gelijk bet ool, wel gebeurt, dat men naauwelijks kan zeggen, of cene zaak oorzaak of gevoig Bier
verbastering geweest zij . Dit immers is waar, dat men
verfchijnfels ziet, die kennelijk gevolg zijn, terwijl zij
echter zelve wederoin oorzaken worden . -- De Priesterfchap is misleid en heeft misleid - is door de medemenfchen bedorven, en heeft derzelver belang wederkeerig verraden - het eene bederf heeft bet andere
voortgebragt : dit is bet algeiaieene refultaat aller nafporing hieromtrent .
-let aanwezen der Priesterfchap is gebouwd op eene
zekere leer . Stel, dat deze leer zaamgefteld zij uit de
zuiverfle godsdienf'ige denkbeelden . Maar zij moet bewaard worden in woord of teeken . Dan, hoe gaat bet
met dit woord of teeken? Dit blijft, maar de zin gaat
verloren, en zoo words de leer eene natuurlijke prooi
der verbastering . Door lengte van tijd vervliegt de geest
uit ieder ftelfel, uit elke ceremonie, en de latere bedienaar zelf kent hem niet veer . Zoo wordt de Pries .
ter in zijnen tempel en de eilig in zijne afzondering
een bedrieger of een bedrogene ; en is hij bet laatffe
met bewustzijn, dan is hij bet eerffe zeker .
Wanneer de rnensch zoo ver gekomen is, dat bij
geese eeuwige belangen meer erkent, dan is hij vreesfelijk in 't bejag der tijdelijken, en niets is hem nicer
heilig . Wat moest er dus worden van eenen fland,
zoo rijk aan middelen om zich invloed to verfchaffen
en aan de mins-_getemde begeerten ongefloord to vol .
doen, zoodra deze Band gees geweten en geene verantwoordelijkheid nicer kende ; terwiji hij van oogenbllk tot oogenblik in de gelegenheid was, om over de
ligt-
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ligtgeloovigheid van een getlacht to lagchen, hetgeen
door hem als 't ware bedrogen wilde wezen, daar de
man in dezen fland, die reine waarheid leeraarde, to
alien tijde is vervolgd, maar de huichelaar alles bet z ij.
n e konde noemen ? En wie zou hem tegenflaan ? De
wijzen? Gelijk ik reeds begon to zeggen, zij konden
met hunnen invloed nimmer tegen then der huichelen ,
de, vooroordeelen en zinnen flreelende Priesterfchap .
Lange tijd is er altijd over been gegaan, eer zij met
bun lich.t konden dringen door de nevelen der bijgeloovigheid ; en nimmer is bet gebouw der Priesterheerfchappije aan 't wankelen gebragt, zonder eenen grooten fchok . Naast den troon der Vorflen , in de fcholen van kunst en wetenfchap zoo wel, als in hunnen
tempel, zijn bet aitijd de Geestelijken geweest, die ge .
waakt hebben voor bet b .ehoud van bet nude, dat bun
diende ; en „ geene verlichting toelaten," is bet mid .
delpunt van hunne flaatkunde door alle tijden been .
En kowt bet dan eindelijk zoo ver, dat geen geweld
meer toereikend is , of gaat bet licht eener betere over .
tuiging op in veriland en hart van den beteren in dezen
Eland, kort duurt bet, of ook deze betere geest is we .
deront verdwenen, en de Geesteliike, die bet. oude bij .
geloof vloekt , is de voorflander geworden van een
nieuw . Of zou de oninklijke magt her vermogen der
geestelijke orde fnuiken? Van welke natuur de flriid
tusfchen wereldlijke en geestelijke magt zij , heeft Europa tien eeuwen lang endervonden . En al is bet, dat
de Vorst den Priester tot zijnen pligt als onderdaan
weet to brengen, dan heeft hij hem nog zijnen invloed
als gewetensbefluurder zijner onderdanen niet ontnomen ; dan Nat hij zelf nog onder den gewetensraad,
moet hem in vele opzigten ontzien, ja words hens -gelijk wij ftraks dit nog moeten aanflippen - door cigene bijgeloovigheid en zinnelijkheid onderdanig . -oe weinig de magtigite Vorst, wanneer de geest des
tijds hem niet heipt, met geweld tegen bet aanwezen
cener geestelijke magt in flaat is uit to rigten, wannecr
R r 4
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deze confeguent is, daarvan levert de nieuwlte gefchiedenis , in de vruchtelooze pogingen van N A P 0 L E o n
tegen den Paus, een merkwaardig voorbeeld op .
n 't oog gebouden bet onderfcheid , hetwelk er be •
t}aat tusl'chen voorgangers in geestddijke verrigtingen
in 't algemeen, en die fnort, welke wij Priesters noemen , was bet eene groote onbeftaanbaarheid, dat bet
Cllri tendom Priesters aannam . Noch C R s T U S,
noch de Apostelen hebben priesterlijke hedieningen waargenomen ; en juist het fchootie, uit het jodendom ont .
leende, beeld, dat ons C R s T u s als den zichzelven
offerenden oogepriester in de gewijde blades voorftelt,
beveelt meteen bet eind aan offers en aan alle priesterlijke verrigtingen . Nu bebooren Priesters in tempets ; en deze kannen flechts daar plaats vinden, waar
offferanden den uitwendigen eerdienst uitmaken, en de
leer in ceremonien gehuld is ; maar, de ceremonien
met den val des oodichen tempels een eind hebbende
genomen, was daarmede ook de priesterlijke bediening
afgefchaft .
et is zoo, de Christelijke Godsdienst
werd wederom met ceremonien bezwaard, en een bloedeloos offer dageliiks op de altaren gebragt ; maar deze
altaren waren ook zulk eene tegenftrijdigheid in het
Christelijk huis des eeren, ( vpiaxj, kerk, niet rempel) als de onbloedige offerande van zin ontbloot, eat
de ceremonien ftrijdig waren met den eenvoudigen geest
des Evangelies , hetwelk verfchenen was, juist om de
plegtigheden of to fchaflen , en den dienst der liefde
Gods in geest en waarheid in to voeren . Deze plegtigheden, echter, ftonden in een allernaauwst verbanct
met bet belang der Priesterfchap ; reden, waarom zij
ook ontllonden, naar mate de Christelijke geestelijke
ophield to ziin , wat hij naar den oorfpronkeliiken geest
van zijnen Godsdienst ziin moest, en op de onzinnigfte wijze vertnenigvuldigd werden in die evenredigheid,
waarin de verbastering van deze bediening toenam .
Wat nog van de geheimzinnige lceren en plegtigheden
in audere Godsdienflen kan gezegd worden, namelijk,
dat
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dat zij oorfpronkelijk eenen gezonden zin hadden, en
cerst door den tijd, bij bet verviiegen van den geest,
verbasterd werden , dit kan van de door menfchen ingevoerde ceremonien, en daarmede zamenbangende
leertlellingen, in den Christelijken Godsdienst niet
eens beweerd worden, daar zij, van den beginne of
aan, een aan dozen Godsdienst geheel oneigen en denzelven ontfierend toevocgfc .l waren ; terwijl de leer zelve daardoor natuuriijk moest bedorven rak_n, omdat
Wederkeerig leer en plegtigheden elkander voortbrengen . - \-Vat, derhalve, bij andere Godsdientlen de
Priesters eerst werden, naar gelange de zin der plegtigheden verd'ween, dat was de bedienaar van het
Evangelie van bet eerfle oogenblik of aan, dat hij
eidenfchen zin, en dus
Priester in
oodfchen en
voorflander van ceremonien, die tegen den geest van
bet Evangelic flreden, werd ; to weten, een bedrogene
of een bedrieger .
Om alles, wat hierover gezegd kan worden, zoo
goed en zoo kort bijeen to vatten als mogelijk is , kann
ik niet beter doer , dan de woorden van den grooten
E R D E R (*) aanhalen , die zich aldus uitlaat : „ let
„ Christendom was beftemd om eene geineente nit to
„ maken , die , zonder wereldiijken arm , door voorftanders en leeraars moest beiluurd worden . AN,
flanders
„ herders moesten deze de kudde voorftaan, hare ge„ fchillen vereffenen, hare fouten met ernst en liefde
„ verbeteren, en haar met raad, onderwijs, gezag en
„ voorbeeld ten hemel leiden . Een eerwaardig ambt,
„ wanneer bet op eene waardige wijze words uitgeoe• fend , en gelegenheid heeft om alzoo uitgeoefend to
• worden ; want bet ontneemt aan den prikkel der
• wetten deszelfs fcherpte, roeit de doornen der twis„ terijen en procesfen uit, en vereenigt den regter,
„ ziel-

*) deen z. Phil. d. Gefch. d. Menschh'. 4 Th . p . 68-7o.
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• zielzorger en vader in Un' perfoon . Maar hoe,

„ toen, in vervolg van tijd, de herders hunne men• fchelijke kudden als wezenlijke fchapen behandelden,
• of zelfs als lastdieren met distelen voedden ? Of
„ toen, in flede van herders, wettig beroepene wol• ven onder de kudde kwamen? Gezeggelijkheid der
• onmondigen werd weldra eene Christelijke deugd ;
• eene Christelijke deugd werd bet, bet gebruik zijner
• rede to verloochenen, en, in plaats van zijne eigene
• overtuiging, bet gezag der meening van eenen ande„ ren to volgen . De Bisfchop, immers, was, in de
plaats van eenen Apostel, boodfchapper, getuige,
• leeraar, uitlegger, regter en beflisfende magt . Niets
„ werd nu voor zoo verdienftelijk gehouden als bet ge„ tooven en geduldig volgen. Eigene meeningen verkre„ gen den naam van hardnekkige ketterijen ; en deze
„ hadden uitwerping uit bet koningrijk van God en uit
„ de kerk ten gevolge . Bisfchoppen en derzelver die• naars mengden zich, geheel itrijdig tegen de leer van
„ C R S T U S, in de twisten der familien , in burgerlij• ke getchillen . Weldra geraakten zij onderling in ftrijd,
• wie regter over den anderen zijn zoude . Vandaar
„ dat fireven naar belangrijke Bisdommen, en de traps• wijze uitbreiding van derzelver regten ; vandaar de
• eindelooze twist tusfchen den fchepter en den bis• fchops(laf. Zoo zeker bet nu is, dat, in tijden van
,, dwingelandij , regtvaardige en vrome fcheidslieden
• der menschheid, die bet ongeluk had zonder ftaats„ regeling to leven, tot eene onmisbare hulp 1lebben
„ verftrekt , zoo is ook naauwelijks eene meer ergerlij .
• ke zaak in de gefchiedenis to denken, dan de an• ge frijd tusfchen den geestelijken en den wereldlijken arm , die meer dan duizend jaren lang Europa
lijken
• belet beeft tot vastigheid to komen ."
Noemdcn wij bet eene tegenftrijdigheid, dat de Christelijke i:erk Priesters aannam, wij zullen eene no- grootere aanwijzen . Daargelaten, voor een oogenblik, met
hoe veel regt of onregt ; naar de Priester der oude
Chris-
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Christenkerk bad toch plegtigheden, en de houding,
die zijne bediening had, gelijkvormig aan die der pries .
terlijke bedieningen bij ood en eiden, maakte hem,
gelijk de Priester dat bij dezen was , in zekeren zin tot den
man van dat uitgebreid gezag, hetgeen hij zich dan ouk
aanmatigde . Dan, wat moet men zeggen van zulke geestelijken , die de priesterlijke plegtigheden voor afgoderij
verklaarden, maar zich een even zoo uitgebreid gezag
aanmatigden als de Priester, en, om hetzelve to fchragen, nieuwe ileunfels in nieuwe bijgeloovigheden zochten? k bedoel de geestelijken der Protestantfche kerk .
Befchouwen wii dezen, gelijk zij finds den aanvang der
ervorming -- to weten, nadat ook de geest van deze
zich had begonnen to verliezen, hetgeen weldra gebeurde - over 't algemeen zich hebben vertoond, dan
wordt bevestigd eene algemeene fielling, boven opgegeven, dat de geestelijken, na den ondergang van bet
eene biigeloof, een ander wederom uitvinden . Nam de
Christelijke Priester, in de eerfle eeuwen van verbastering der Christeliike leer, plegtigheden over uit den
eidenfchen eerdienst ; de Protestantfche Prediker nanl
wijziging van leer en zaken over uit den oodfchen,
en, terwijl hij den Rooznfchen van wege begoocheling
en misleiding des vulks uitfchold, bleef hij zeif niet
fchuldeloos . Ook hij was een Priester van ehovah,
en zijn God een verfchrikkelijke . De geheele Protestantfche eerdienst, met alles, wat daartoe behoorde,
ontving benamingen uit den oodfchen ontleend, en
nam alzoo den fchijn van bovennatuurlijke heiligheid
aan . De Protestantfche Prediker befchouwde, zoo wel
als de Roomi'che Priester, zijnen Eland als eenen van
de overige maatfchappij afgezonderden , en zichzelven
als eenen Gezalfde des eeren . Waren er in de Protestantfche kerk geene plegtigheden, waardoor de geestegke werken konde , er waren toch verborgenheden der
leere, flelfels van geloof, waarover hij to waken had,
en waaruit hij zijne kracht ontleende . Tot geloof aan
deze dwong hij zijne kudde, zoo wel als de Priester
de
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de zijne tot geloof aan uitfpraken van de kerk en aan de
kracht der plegtigheden ; zoo wet als deze laatfte, fel .
de hij dat geloof ter voorwaarde van de zaligheid, en
fprak van ketters, en van ketterijen , die regtftreeks
ter belle voerden . En dit alles had plaats , niettegenltaande bet karakter der Protestantfche kerk verzaking
is van alle menfchelijk gezag in zaken des geloofs ; niettegenitaande de Protestantfche leeraar wel een bijzonder ambt bekleedt, maar geenen afzonderlijken ftand
uitmaakt , gelijk bet Priesterdom bij ood en eiden .
ij is door zijne broederen in hun midden aangefteld y
om de fpreker en voorganger in hunne godsdienftige
vergaderingen , de uitbreider der godsdienltige kennis,
de opwekker tot geloof en deugd, de herinneraar aan
godsdienftige waarheid to zijn ; daar de, in menigerlei
beflommeringen gewikkelde, mensch zeer wel gevoelt,
dat hij de verrigtingen van zulk een' perfoon van tijd
tot tijd behoeft - en bet is dus niet meer dan overeenkomtlig den aard der zake, dat ook de Protestantfche
prediker bijzonder voor dit beroep worde opgeleid,
zich alleen daarmede bezig houde, dus een bijzonder
ambt bekleede, zonder dat hij daarom zijne bediening,
meer dan andere, als van bet overige ligchaam der maatfchappij afgezonderd befchouwe in bovengenoemden
zin .
ij is de broeder zijner gemeente, en niets meer .
Al zijne kracht beftaat in den godsdienitigen, liefderijken ernst, waarmede hij werkt, en lien de waarlijk
befchaafde mensch altijd eerbiedigen zal . Al zijn gezag
rust op de volmagt ter vermaning en aankondiging van
de gevolgen der zedelijke afwijking, en op de uitoefenipg van die kerkelijke tucht, die zijne gemeente in haar
midden heeft vastgefteld . Wetgever in Gods plaatfe is
hij in 't minfle noch in 't meeste . Meerderheid boven
zijne ambtgenooten kan hij nimmer hebben . Geene uitmuntendheid kan hem worden toegekend,dan uit, hoofde der meerdere voortreffelijkheid, die hij in zijn menfchelijk gedrag laat blijken . Maakt hij zich zijnes ambts
onwaardig, dan kan de gemeente, die hem haar vertrou-
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rrouwen fchonk, hem dat ook weder ontnemen, en,
niet hulp der burgerlijke wetten, de verbindtenis op .
heffen, terwijl hij daardoor ophoudt Geestelijke to zijn .
-- De leden, nu, van dezen, aldus ingerigten, ftand,
als Priesters, als gezaghebbers over het geloove, to
zien heerfchen door de kracht van , door hunne gezamenlijkheid ontworpene, geloofsftelfels - hen als Gezalfden der Godheid zich to zien verheffen, en de tegenkanting tegen hun woord aanmerken als beleediging
der Godheid zelve - hen to zien handelen door de
kunstgrepen des bijgeloofs en der priesterlist, (van
well: alles de gefchiedenis aller eeuwen to vele en algemeene voorbeelden oplevert) wekt, als ontzettende tegenfrijdigheid, beurtelings verontwaardiging en befpotting .
( et vervolg en Plot hierna .)
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wee geleigeesten zijn den mensch op zijne aardfche
wandeling medegegeven, - Natuur en unst . Beiden
fchijnen met elkander in een' gedurigen ftrijd, en temmen echter, in allerlei bijzonderheden, zamen . De
Natuur laat den mensch zoo als hij is, en toont hem
ook in die ruwe gedaante ;
de unst vervormt er
alles aan, verbergt, wat zij niet kon fatfoeneren, en
toont alleen de glad geilepen zijde . De Natuur laat den
mensch op zijne plaats : zoo lang hij onder haren in .
vloed is, blijkt hij duidelijk een deel to zijn van dat
groot geheel, hetwelk wij de wereld noemen ; - de
unst plaatst hem op een eigendunkelijk verkoren ftandpunt, waar bij op zichzelven fchijnt to ftaan, afgezon .
derd van alle voorwerpen, waarmede men hem zou
kunnen vergelijken, en waardoor hij dan grooter en
voortreffelijker voorkomt . De Natuur drukt op ons,
even als op alles , wat onder haren invloed is , den ftempel der degelijkheid en waarheid ; - de unst then van
bevalligheid en fchijn . En echter is de u 4t niets
zon-
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zonder de Natuur, ontleenende daaruit kracht en leven ;
zij pot haar altijd na to itreven, en bet is haar groot .
fte triomf, wanneer men haar voor Natuur houdt .
Een enkel voorbeeld moge aan dezen vloed van woor .
den eenigen zin geven . Wanneer iemand, de maag
overladen hebbende, met een misfelijk gezigt zich
krimpt en wrings, den vinger in de keel fteekt, en zoo
zich poogt to ontdoen van zijnen overvloed, dan volgt
hij de Natuur, als geleigeest . Doch als hij, in d ezelf.
d e omihandigheden, begint to klagen over de benaauwd .
held van bet vertrek, wat hooger adetnhaalt, met eene
zachte hand den bulk wrijft, een pepermuntje neemt,
en, als dat gees lucht geeft, bet hoofd laat hangen,
bleek wordt en de oogen fluit, zoo dat hij fchijnt to
bezwijken, en de otnflanders, zoo zij eenigzins weten
to leven, wel genoodzaakt zijn, met eau de cologne,
droppeltjes, enz . op de been to komen, -- of wanneer
een ander , in zulk een geval, zich fchielijk wegmaakt,
met een fchoon beddejak en flaapmuts zich neerlegt,
liijgend en blazend om den arts roept, want dat hij de
koorts heeft, - of wanneer ecn derde dan zachtjes
gaat kuijeren, klagende over de vermoeijenis van den
dag, zijne vrienden de handen drukt, en zijne vrees
openbaart, dat hij 't niet lang zal makers : dan zien wij
de hand der unst . De unst toch heeft ook nog dit
boven de Natuur vooruit, dat zij dezelfde zaak in verfchillende gedaanten vertoonen kan ; terwiji de eenvoudige Natuur flechts Unen weg heeft , in eene regte liin
voortloopende, zonder eenige het einde verbergende en
bet oog verpoozende flingerpaden .
Alle unst vooronderftelt een doe], een bepaald oog .
merk, hetwelk men bereiken wil ; en zij is vooral ge .
legen in de vaardibheid, oin dat does geuuakkelijk to
bereiken . Maar wie, die niet volkomen dwaas is, zal
nevi zeggen, ftelt zieh voor oogen, ziek to zt n 2 Of
hoe zal men eene vaardigheid verkrijgen zonder oefezing, zonder de regelen , die bet oordeel aan de hand
geeft, ow onze kiachten b!j die oefening goed to leiden ?
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den? Ook is deze kunst geene kunst voor boeren en
ambachtslul : zij is, even als de edele danskunst,of als
de kunst om zich to vervelen, alleen gefchikt voor die
verhevene zielen, welke eene zekere hoeveelheid ledi .
gen tijd hebben to vullen, en geld, om de Eskulapen
in beweging to zetten, en zucht , om de oogen tot zich
to trekken, en Been middel weten, om Sulks op eene
andere w1jze to doen . Alleen zulke menfchen kunnen,
met eenige hoop op een goed gevolg, zich op die nioeijelijke kunst toeleggen : want alleen zij bezitten er den
vereischten aanleg toe ; en zonder natuurlijken aanleg
is de kunst, om ziek to zijn, even min aan to leeren,
als de dichtkunst of eenige andere.
Te weten, de kunst, om ziek to zijn, beftaat voornamelijk in deze drie ftukken : Vooreerst, in de kunst, om
ons eigen dierbaar ik (dat is , ons ligchaam ;want daarin
zit toch de mensch) to befchouwen als iets van zeer groote
waarde en van niet minder groote teerheid, ten minfte
gelijk aan liet beste kraakporfelein . Te ;i tweede, in de
begaafdheid, om zich regt afhankelijk to waken van alles, wat ons omringt . Ten derde, in eene heerfchende
zucht, om dit op een ieder to wreken en to verhalen .
Door de twee eerite middelen wordt men ziek, en door
bet laatfte blijft men het .
et laatflc valt evenwel dik .
-%vijls zeer moeijelijk .
et lreeft veel in , zich to verzet.
ten tegen de ingefchapen zucht naar gezondheid ; veel
in, den juisten klaagtoon to vatten ; oneindig veel in,
zich zoo geheel to verplaatfen tusfchen den Doctor en
zijne fleschjes, dat men er, in den eigenlijken zin .,
t' huis is . Niets is lomper, dan met fmaak to eten, of
's nachts niet wakker to blijven, en niet telkens oin
vat drinken to vragen . Alleen erger to worden als bet
flecht wcer is , of als men zich van een onaangenaam
bezoek wil verfchoonen, is ook no- bet ware talent
niet . Tegen bet voorjaar to verflimmeren, of op bet
oogenblik van eene door ons zelven lang gewenschte partij, toont veel fijner kunst . Oak is bet nog goed,
als men zeer erg words op een veriaarfeest van naa betrek-
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treltkingen, of tegen eene bruiloft , of bij dergelijkc onl•
ilandigheden,waarbij men om ODs been vrolijk is . Maar
bet verraadt de hoog(le kuust, als men zich oul dat alles niet bekommert, met alle infpanning van ziel en .
ligchaam ziek is, de kwaal volgens alle de regelen der
kunst laat afloopen, en op zijn' tijd, voor eenige weken , geneest .
et fpreekt van zeif, dat men, om in deze moeiielijke kunst w6 l to flagen, zekere regelen moet in acht
nemen , welke uit den aard der zaak voortvloeijen , en
door de ondervinding als goed en doelmatig worden aaugeprezen . Wij willen er eenigen , welke onze eigen
ondervinding ons als beproeFd heeft doen kennen, en
welke tevens uit hunnen aard duidelijk genoeg zijn, hier
neerfchrijven
i . FYees omzigtig in de keuze van een' Geneesheer .

unt gij niets anders krijgen , dan cen kundig' , ervaren',
fclirander' en oplettend' arts, zoo flelt gij u aan vole
onnoodige moeite bloot. Gij moot ziine voorfchriften
dan verwaarloozen , u dikwijls gezond houden , vin vervolgens zieker to kunnen worden , enz . Dit alles vermijdt men door flechts den eerllen den besten to nemen, nits hij wat naam hebbe, opdat men met ecre
van hem kunde fpreken , en nits hii bij eenige kunde
ook veel voorzigtigheids pare , omdat uw doe] is , ziek
to wezen, en niet , to flerven .
ij is to beter, naarmate
hij nicer to doeu heeft : want dan hebt bij to meer kans ,
dat hij weinig om u denkt, daar hij altiid zieken heeft,
die lonaper ziek ziju, en dus zijne aandacht meer vorderen . Voorts is hij ook beter, naarmate hij nicer en
tclkens wat anders voorfchrijft, naarmate hij u aan
firenger' leefregel bindt en allerlei vreemde knrcn doet
ondergaan : des to minder zal de natuur werken, en
des to meer zal al , wat om u is, overtuigd wezen van
uwe ziekte, u vieren en u beklagen .

2 . bees zeer genet op eene troutive oppasfeng , nits dczelve door vele haniien gefchiede . Bii de minfle onge-

i'eldheid verveelt alle drukte ; bet zal dus eene to fpnedi-
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dig* herflelling beletten . Gaat her al to erg, zoo kunt
gij door eene flaauwte of zenuwtoeval, welkedan incestal fpoedig volgen, eenige rust krijgen en u herhalen .
g . Zoek, van tijd tot tijd, alle gelegenheid op tot ergernis, en maak u dan refit boos .
4 . Proef van alles, en eel nets . Laat altijd tien fpij .
zen opnoemen, eer gij er eene kiest . Dit gedwongen
vasten onderhoudt den Nat van zwakte , teerheid en
bleekheid, zonder welke geen zieke interesfant is .
5. Spreek altijd zeer zachtjes, en nooit meer,dan Een
woord to gelijk .
6 . Voor vrouwen en meisjes is het onk raadzaam,
veel met ftille tranen haar verlangen naar beterichap uit
to drukken .
3 . V.
DE

U S OUD NG DER N DEN GROND NESTELENDE
LE NE ORDE- OF NOMADEN-B EN EN ANDERE
GEL SOORT GE ERFD EREN .

(Memoires pier fervir a i' ifloire Naturelle des Abeilles
alicte, par
folitaires qui compofent le genre
C. A . WALCEENAER, a Paris 1817 .)
De huishouding der gewone
onigbijen is door de
Natuuronderzoekers reeds naauwkeurig befchreven .
A indere oplettendheid viel aan de andcre 1#ijenfoorten
ten deel,welke flechts afzon .lerlijk of bij kk:ine horden
zwerven, zonder was of honig to leveren , ofichoon zij
in zonderlingheid van geaardheid en l uishouding, bij
haar verblijf in onderaardfche holen,.voor de meer algemeen bekende geenszins behoevcn to zwichten . Men
neemt ze waar op onderfcheidene plaatfLn en wegen ,
die al of niet met gras of planten bewasfen zijn ; incestal echter in gewone tuingronden, alwaar zij, des zomers, tegen den avond, een duim hoof ; keen en weder
zweven, en wel in den omtrek van dikwerf vijfhonderd
gaten, tamelijk diep doorgeboord, en ieder op zichzelf
MENGELW . 1318 . NO . 13 .
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met eenen kringvormigen, overal even breeden, wal
omgeven .
Zeer zelden zetten zij zich op den grond neder, eer
zij in deze gaten fluipen . Zoodra eene derzelven zich
aan den ingang vertoont, verfchijnt eene andere van
binnen, en houdt denzelven gefloten . De eerfte wijkt
ook alsdan voor een oogenblik, tot dat de wachthoudende, na eene korte wijl toevens , wederom verfchijnt,
aan de eerfte den toegang vergunt, en beide in den grond
verdwijnen . De bewegingen van kop, pooten en vleugels geven deze wederzijdfche bedoeling zoo duidelijk
to kennen, dat zij Diet wet kan geloochend worden .
Nu en dan, echter, vertoont zich geene wachthoudende Bij omtrent den ingang ; de aankomende gaat onaangemeld binnen, maar keert fpoedig weder terug . Of
zulks gefchiedt orn de Wespen en andere Roofbijen a£
to keeren, zoo als dikwerf bet geval fchijnt to zijn, is
nog onbeflist : genoeg, dat, bij elke toenadering van
eenig mensch of dier,-eene tot hiertoe onzigtbare wachthoudfter zich vertoont, en met de bewegingen van den
kop haren toorn uitdrukt, waarmede zij bet dreigende
gevaar poogt of to keeren .
Wanneer deze mien hare woning willen verlaten,
houden zij bij bet uitgaan der opening ftil, als willende
zij vooraf den omtrek befpieden . Wederom binnenfluipende, dat altijd met den kop vooruit gefchiedt, keeren zij terftond terug, en fteken denzelven even buiten
de opening . Bevindt zich alsdan eenig mensch of dier
in de nabijheid, dan gaan zij niet naar binnen, maar
blijven de wacht houden, alsof zij eenen viiandelijken
aanval bet hoofd willen bieden . Dar bet oogmerk van
dit beftendig in- en uitgaan der Bijen niet gelegen zij in
bet uitgraven barer holen, laat zich met tameliike zekerheid opmaken uit de niet vermeerderde of verhoogde
aardhoopen ; terwiil, daarentegen, de opmerking van
zoodanige opwerping of verhooging zich elken morgen;
vertoont, eer de wind of eenige andere oorzaak van
buiten dezelve vertreden heeft, en alzoo bet bewijs ople-
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levert, dat deze arbeid alleenlijk gedurende den nacht
verrigt words.
et valt geenszins moeijelijk, de verrigtingen dezer
Bijen op den dag to bepalen .
mmers komen zij, van
tijd tot tijd , tot hare holen terug , zijnde aan het onderliif,
vooral aan de achter-bovenpooten , dermate met bloemftof
beladen, dat zij, bij bet geringite windje, welk over
den warmen grand waait , buicen ftaat zijn , zich omhoog to houden, en zich dus op den grond moeten
nederzetten, hctgeen dilcwerf gevaarlijk is, daar zij
fpoedig de proof worden van menige vijanden, die op
haar loeren ; waarom zij dan, zoodra bet windje voorbij
is, bare gewone beweging boven de opening der holen
hervatten, en daarin fluipen, zonder den grond aan to
roeren, hctgeen zij, tot behoud van haar ]even, zorgvuidig vermijden, zoo Lang de nood haar daartoe niet
dringt .
et is alzoo de bereiding der foorteliike bonig- en
was-f{of, waarmeda zij zich op den dag bezig houden,
om daarmede hare jongen to voeden . Vanwaar zij de
bloemltof verzamelen, is moeijelijk na to gaan, daar
zij zich tamelijk ver van hare woning verwijderen . Blocmen, ooft, bloeiiende boekweit,duizendblad enz .fchiinen daartoe to dienen . Bij voorkeur beuiinnen zij de
laag bloeijende gewasfen . Zij azen niet zoo fuel als de
eigenlijke onigbijen, maar langzaam en traag, zoodat
zij zees ligc kunnen gevangen worden .
Des morgens vertoeven deze Bijenfoorten nog sang in
hare holen, en wel nagenoeg tot op den middag, bij
de grootfte warmte, als wanneer zij haren arbeid verrigten . Daarna zwerven zij in de nabiiheid tot op den
laten avond, wanneer zij thuis komen en n grooten
getale random hare holen verzamelen, zoodanig, dat
zij, bij bet vergrootend maanlicht, de gedaante eencr
wolk hebben, welke over den grond henenzweeft . Dit
heeft vooral plaats bij fchoone zonieravonden, wanneer
bet zeer ail is . Regen, wind, tot zelfs eene bewolktc
lucht, fchijnen aren dagarbeid merkclijk to hinderen .
S s z
Aloei-

6©O

DE

U S

OUD NG

Moeijelijk blijft altijd de waarneming van bare verrig .
tingen gedurende den nacht, vooral bij den manefchijn,
offchoon zij zich alsdan in menigte vertoonen . Bij
donkere maan neenit men eene lantaarn van doorfchijnend papier, waarin twee of drie waskaarfen zijn aangefloken, en plaatst die, zoodra het volkomen donker
is , daar, waar men de waarneming verkiest to doen .
DeBijen, aan dit zachte licht gewoon, zonder door een
to groot of to fielder fchijnfel afgefchrikt to worden,
achtervolgen haren gewonen arbeid ongefl :oord, ter,
wijl zij tevens den tred des waarnemers zorgvuldig
vermijdcn . Men befpeurt alsdan eenen hoofdingang,
die voor alien gemeen is, waaruit van tijd tot tijd zes
tot acht influipen en wederom uitvliegen,die tot wachters fchijnen to dienen, en altijd bezig zijn, orn de
opening van bet hol gelijk to maken, waarmede fommige zelfs nog des morgens en bij den dag zich bezig houden .
Vangt men deze Bijen in den avond, wanneer zij
met graven bezig zijn, alsdan betnerkt men bij haar
geene bloemfl:of, en zij zijn ook veel levendiger . Ook
fchijnen de mannetjes vrij van alien uitwendigen arbeid .
Derzelver achter-bovenpooten fchijnen niet, even als
die tiler wijfjes, tot bet inbrengen der bloemf}of gevormd . Ook zijn zij fnualler en zonder haren, en alzoo
weinig gefchikt tot verzamelen en overvoeren . Deze
arbeid duurt tot laat in den nacht, terwijl de ganfche
volkplanting ten een ure des nachts nog drok bezig is .
Zelfs ter. vijf of zes ure in den morgen befpeurt men
enkele Bijen, die om bet hol vliegen . Eerst tegen acht
of negen ure, bij toenemende warmte, beginnen de
wijfjes hare woonplaats to verlaten .
Volgens alle waarnemingen, beftaan de woningen de .
zer Bijen nagenoeg uit een loodregt afdalend kanaal
dat zich echter , ter diepte van otntrent vijf duim , it
zeven of acht verfchillende, digt bij elkander zijnde
takken verdeelt , aan wier einde, omtrent acht duin
onder de oppervlakte van den grond, het verblijf va ;
el
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elke afzonderlijke Bij, de holte of eel beftaat, waarin
zij hare eijeren nederlegt en uitbroedt . De Bijen zeive
zijn meestal drie en eene halve lijn tang . De holte, iii
de aarde gegraven, is alzoo zesentwintig maal linger
dan de Bij zeive , en , in evenredigheid overgebragt tot
den Mensch, bij de berekening zijner lengte op vijf
voeten, zoude de laatlte eene woning van honderd-en
twintig voet diepte behoeven .
De afzonderlijke cellen hebben geen zijdeli .ngsch verband met elkander, maar ilaan op zichzelve, bij ongelijke hoogte, alleenlijk in verband met den hoofdgang .
Deze, het algemeene voorhof uitmakende , is aan de
uitwendige opening zeer eng, zuiver, glad, en met een
witachtig leem overtogen, zoodanig, dat cene Bij ter
naauwer nood ruimte heeft orn door to fluipen . s de
woning bijkans volbouwd, dan rijst de opening boven
de oppervlakte van den grond . Deze verhooging beftaat
gedeeltelijk uit de uitgegravene aarde,welke de Bij vervolgens zamen doet kleven, en daarvan eene korte buis
of kanaal vormt, dat van buiten gemakkelijk losgemaakt
of verbroken words . De opening van den ingang wordt
bijkans ieder dag verftopt, zoo door den wind, als door
den voettred van mensch of dier, of andere foortgeliike
toevalligheden , welke een gedeelte der rondom opeengehoopte aarde ter neder drukken, zoodat de Bijen,
meestal dagelijl:s, het kanaal op nieuw openen , en door
dezen, voor haar geenszins mocijelijken, arbeid den
kleinen aarden wal rondom hare holen herftellen moeten . Van onderen wordt bet kanaal eenigzins wijder,
dan aan den ingang ; zoodat de inwendige ruimte van
den gang, van onderen befchouwd, een zeker gewel£
oplevert . De gang zelf heeft anderbalve lijn in z1jne
doorfnede, is volkomen rond en glad, zonder eenige
opening of fpleet, en gaat voort tot den eerfien in •
gang der afzonderlijke cellen .
De toegangen tot deze cellen maken met den loodregten hoofdgang eenen meer of min fpitfen hock .Derzl
ver middellijn is wederom kleiner, en zij zijn juist even
S 8 3
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naauw, als de uitwendige opening van Let boofdka .
naa1 . Nadat bet honigaardige waskogeltje gereed is ,
en de Bij daarop haar ei gelegd heeft, fluir zii den ingang tot de afgezotiderde eel door eon klein aardklomp .
je, welk zij daarover doet vastkleven . Daar, echter,
alle Bijen haar wasklompje niet even fpoedig bearbei .
den , mag de gemeene gang niet gefloten, maar moet,
zoo als reeds bier v66r is aangemerkt, door de l3ijen
open gehouden women .
Elke afzonderlijke Bijencel vertoont eene langwerpig .
ronde, van onderen vrij wiide, holte, welke naar boven tee langzamerhand vernaauwt, en degedaanteheeft
van cene, deels gewelFde, deels gebogene en kromme
distLlleerkolf.
are diepte of lengte bellaat omtrent
drie linen . De inwendige oppervlakte is v komen glad,
en met eene olieachtige flof overtogen . under de kromte, ter plaatfe, waar de welving bet minfle is ,bevindt
zich bet waskogeltje .
et ligt niet op den bodem der
cel, maar is in bet midden zoo vastgekleefd, dat deszelfs kromming aan de cel vastfluit, en de grootfllengte overeenkomt met die der cel .
et popje ligt
altud aan dicn kant van den waskogel, die vlak tegenover bet verband der cel is . Tusfchen de gewelfde zijde van den kogel en den tegenovertaanden wand der
cel is eene aanmerkelijke ruimte, welke bet uitzettende popje van tijd tot tijd aanvult .
De honigachtige waskogel is alrijd zuiver, zonder
bet geringfle flofje aan to nemen . Bij de eerfle vorming
is dezelve klein, rond,groenaclitig van kleurendroog,
hettaande uit bloemflof, welke eenigzins veranderd is
en zamenkleeft . Voltooid zijnde, heeft hij de grootte
eener erwt, langwerpig rond, aan de cene zijde gekerfd
en aan den anderen leant gewelfd , hetgeen de natuurkenners niervormig noemen ; hij is van kleur bruingeel, week, glad, glanzig, flerk van wasreuk en zuur
van finaak, losfende zich gemakkelijk op in water,
maar niet in wijngeest, en verhardende fpoedig in de
open lucht .
( let vervolS ers
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G eene

ftad der wereld onderging ooit z .oo vele noodlottige
verwisfelingen, als Delhi, de
oofditad des Mogolfchen
Rijks, gefticht, zoo men wil, door D E L U , laar wien zij
genoemd werd, omtrent poo jaren v66r onze gewone tijdreMning . Zij had weleer den omtrek van elf Engelfche mij .
len en eene bevolking van meer dan een millioen, en tell
heden op bet hoogst 400,000 zielen . Zij blocide order AE A N en deszel fs Zoon
M A O O N, was grout onder S A
A U R U N G Z E B, toen zij den fchrik harer, wapenen alom ver .
fpreidde, en verviel tot eene ontzettende laagte, federt de
verovering van NAD R S A , in 1730, wanneer hij, na
bet Vol ksoproer tegen de ingekomene roovende Per zen , en
nadat een Officier, naast zijne zijde, werd doodgefchoten,
bet bevel gaf tot een algemeen bloedbad, waarbij ten miufte
oo,ooo menfchen van beide fekfe, van allerlei leefdjd en
stand, ter nedergefabeld werden, en duizende anderen zichzelven, met bun gezin en hunne woningen, aan de vlammen
offerden, of zich in den vloed umna verdronken .
De flad zelve ligt aan de zoo even genoemde rivier, w el .
k e bet voormalige eizerlijke Paleis en de prachtige Moskee,
umna .Musgid, befpoelc . Aan de landzijde is zij door eenen
flevigen muur omgeven . Van verre vertoonen zich de out .
zaggelijke hooge en dikke muren van vierkante gehouwen
roode fteenen van bet gemelde Paleis, dat drie miilen in den
omtrek heeft, en de vergulde fpitstorens van gezegde Moseizer S A
kee. Dezelve is door
E
A N met ongeloofbare kosten gebouwd . Men fiijgt met eenen langen fteenen
trap naar boven, en komt door eene fraaije poort op eene
ruime plaats, in welker midden een marmeren waterbekken
Nat tot reinigiug v66r bet Gebed . Alhier vornien zich de
drie koepels van wit mariner, met hunne vergulde fpitfen,
naast elkander, en geven aan bet hoofdgebouw, dat van beide zijden met trotfche, offchoon kleiner ronde torens (Minarets) prijkc, eene zeer prachtige gedaance .
De bin en.
ruimte der Moskee is klein, en dient meestal voor den Adel,
S s 4
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terwijl de mindere volksklasfe zich doorgaans op de plants
tegenover bet gebouw zelf ter aarde werpt, ter verrigtinge
van den Eerdienst .
eizeriijk Paleis zelf is even prachtig en uitgebreid,
et
bevattende, zoo men wil, „ooo zielen, waaronder dan ook
bet Vrouwentimmer ( larem) , ten getale van omtrent 4000
der ('choonile vrouwen nit Csshn:ir en Circasfie, waarvan de
eizer voor zichzelf 300, en de overige Prinfen van den
bloede iAer i50 houden ; tcrwijl de andere helfc nit oude
e- iwokk~r Snitaninnen en derzelver afflammelingen beflaat .
D-hn ;"e dit ti'rooweutimmer, dat door eene vergulde poort
zor_' u'dig afgefloLen is en - ;eflreng bewaakt words, is de toe.
gao=, tot bet Paleis, alrhans voor vreemdelingen, geoorloofd.
Vlu alle de menigvnldi ;,•e en trotfc' e 'glen munt echcer die
uit, welke Dewan li'tosf heat, al" air de eizer zijnen Durhar hondc, of ~;ehoor verleent, zl ode geheel van fchoon,
wit marmer. No,g doer zich overal de fporen op van bet
voormalig good en de edclge(leenten, waarmede de wanders
vourmaals pronkten ; doch die door de Mahratten geroofd
zijn, hebbende zij alleen de flechcfle overgelacen . De Tainen en Baden, tot bet Paleis behoorende, zijn alle even
prachtig aangelegd
Uitnemend prachtig zijn de ontzettende bouwvallen, d e
een tretilig beeld van voormalige grootheid leveren . De merkwaardigfle zijn de node Vesting, thans deerlijk vervallen, en
de Graven Van
A M110oN, SUFTUB UNG en N ZAM.
UD DEEN, vrij wel onderhouden, waarvan bet eerie, van
bu :ten met zwart en van binnen met wit marmer verferd,
de begraafplaats uitmaakt van alle de afflammelin2 •e n nit o.
et tweede, voor den Neef van s A ADinklijken bloede .
AN, den grondlegger van den tegenwonrdigren flaw
D U T
et derde . daarentegen,
der Nuwuabs, is minder prachtig .
is wet klein, maar luisterrijk door zijn voortreffelijk wit mar .
mer, dat bet ganfche voorhof verliert, en waaruit men met
Brie trappen in de zaal komt, alwaar her liik van N ZAM
rust . Boven hetzelve is een marmeren gedenkreeken, waarover zich een verhemelte van zijden damast verfpreidt .
Boven alles, echter, count, als de grootfle zeldzaamheid,
nit de Cutub .Minar, naar den eizer genoemd, die dezen
Toren flichtede . et is eene kolom van gebakken (teen, doch
van buicen met warmer omkleed . Zij is regc(landig 238 voeN
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ter hoog, en heeft twaalf voeten middellijns in den omtrek
der breedte . Van buiren pronkt zij met de fchoonfle plaatfen
uit den oran, met Perzifche letters, keurig gegraveerd, en
nog, ondanks de hooge oudheid, zeer leesbaar . Een wenteltrap van binnen voert naar den top, vanwaar men bet overzigt
over de ganfche flad heeft, welker omtrek naauwelijks lets anders, dan eene fchrikkelijke zandwoestiin, oplevert .
n bet
dorp Cutub hebben de voornaamfle Prinfen hun landverblijf.
De thans regerende eizer is A C B A R de Tweede, een min.
2aam Echtgenoot, goedgunilig Vader, maar een zwak Vorst,
trelTelijlt van voorkomen, en omtrent 6o jaren oud .
ij
houdt eenen geringen l aac ; fechts bij hooge feesten verfchijnt hij in eizerlijke pracht, door eenen grooten offloet
onilluwd . Nu en dan rijdt hij door zijue tuinen in eenen
wagen, vervaardigd van
hufs, eene foort van graswortelbout, dac, eenen geruimen tijd in water gedompeld, eenen
aangenamen reuk van zich geeft en den dampltring verkoele .
Zijn inkomen words gefchat op soo,ooo P . St . jaarlijks, zoo
uit zijne landerijen, welke door zijue onderdanen bearbeid
worden, als uic bet penfioen der Engelfche Oostindifche
Compagnie, dat hem twaalf Lacs Roupijen (136,000 P . St .)
jaarlijks verfchaft .
ij is verpligt tot bet onderhoud van alle
de bewoners van bet paleis, waaronder honderden van
oninklijken bloede, doch die , maandelijks, ieder niet meer dan
15 Roupijen voor hun beflaan outvangen, en daardoor dik .
werf genoodzaakc worden, den vreeuldeling eene aalmoes to
vragen .
De gefchiedenis van bet eizerlijke of ievert, zoo men
zegt, een tooneel op van de grootlle ongebondenheden, nijd
en laster. Op deze wijze zouden dan de inwoners van Delhi hunne aloude afkomst van den beroemden T M o R en des .
zeffs doorluchtig Geflacht, en hunnen voormaligen gelukki .
gen en luisterrijken toefland, wenfchen to vergeten .
DE FRANSC
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azardfpel-huizen, in zekere betrekkingen der mans .
voor een noodzakelijk kwaad gehouden kunnen
is eene vraag, met wier beantwoording men zich
bezig houden wil ; maar onbetwistbaar k2n rues deS 6 5
zel.
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zelven als eene foort van hospitalen befchouwen, waarin eene
pestaardige ziekte geconcentreerd, maar even daardoor ook
onderhouden en bevorderd words ; die als afleiders voor eenige verkeerdheden en lage hartstogten kunnen dienen, welke
de maarfchappelijlce becrelckingen in den nensch ontwikkelen,
eer zij dezelven nog leeren verachten ; en die eene regering,
wanneer zij derzelver aanzijn meent to moeten dulden, ook
wel befluiten kan order hare bijzondere leiding to nemen,
ten naastenbij zoo als zij riolen graven laac, opdat onrein .
heden, die de lucht zouden verpesten, zich daar en nergens
elders vergaderen.
er fchijnt, dat in Frankrijk bet eersc her denkbeeld van
eer openbaar opzigt ingang vond, betwelk zich niet enicel
tot bloote toelating bepaalde, maar cene werkelijlce wettiging
in zich fluit ; ook is er, eenige badplaarfen in Duitschland
en talie uitgeuomen, waar de Franfchen ze invoerden, geen
land, waarin niet alleen fpeelhuizen, (wier rijk, gelijk men
weet , zeer algemeen is) , maar eene pacht der fpeelhuizen
beflaat .
Nadac men her openbare fpel in Frankrijk een' langen tijd
noch geoorloofd noch geduld, maar, gelijk vele andere za .
ken, had laren gaan zoo als bet ging ; nadat later hetzelve
veelvuldig, maar Reeds zonder gevolg, verboden werd, deed
de Directeur Van Politie, S A R T NES , bet eerst den voor .
flag, dat men zich bepalen zou om her getal der fpeelhuizen
to verminderen, en de velerlei gevaren, waaraan de fpelers
daarin bloorgefleld waren, op die des blinden coevals of des
eigenlijken fpels terug to brengen. Eenige zeer natuurlijke be.
denkingen, die tegen dezen voorflag opkwamen, werden weg .
geruimd, en her plan mam ten uitvoer ; de Directeur van
Politie, L P N O 1 R , werkte hetzelve verder uit, en v erbeter .
-let Parlement trad eenmaal Rorend tusfchenbeiden,
d e her.
door een voorval daartoe aangefpoord, hetwelk de geringe
ondcrvinding bij de nog nieuwe proeve onmogelijk maalcre
vooruit to zien en to verhoeden . Den bankiers was de vrije
keus der fpeleu overgelaten gebleven, en zij hidden zoodanig cen onder den neam van la belle (*) uitgevonden, dat
on(*) Men weet niet, of de gemeene fpreekwijze : prendre

fa belle, om eeu' gelukscoup to beteekenen, her fpel zijn'
main gaf, of wel daaruir ourflaan is .
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vngemeen verleidelijk voor de fpelers, maar tevens ook zoo
ontzettend voordeelig voor de bank was, dat de daardoor
veroorzaakte treurige voorvallen de opmerkzaamheid der beiluren tot zich trekken moesten, wie bet opzigt over de zeden en de openbare veiligheid was toevertrouwd .
et was,
geloof ik, de
eer BERGERET DE FROUV LLE, die
toenmaals in een dier huizen, waar geen daglicht ingelaren
werd, opdat bet tijdsverloop onbemerkt bleve, binnen zesendertig wren 27,000 Louis d'or (648,000 franken) in bet fpel
verloor.
et Parlement deed onderzoek naar de zaak, en
liet alle geprivilegeerde fpeelhuizen fluiten .
et gevolg was,
dat er nu eene ongelijk grootere nenigte ongepriviligeerden
ontflond . Na velerlei proeven, vervolgingen en ondoelmatig
aangewende firengheid, keerde men tot s A R T N E S plan terug ; echter gefchiedde zulks thans met meer omzigtigheid en
inachtneming der vroegere ondervindingen . Er werden flechts
zekere genoemde fpelen geoorloofd, en bet getal der fpeelhuizen werd allengs dermate verminderd, dat, in plaats van
honderd , die de
eer S A R T NES bij bet aanvaarden van
zijn' post to Parijs vond , ten tijde dat de
eer L E N o R
van bet politieambt aftrad, flechts nog vijftien overig bleven .
n bet begin der omwentelinge, toen de regering zwak,
en alle driften op bet boogfle gefpannen waren, had de
fpeelzucht op nieuw de overhand genomen . De regering van
1793 gaf' een algemeen verbod van bet fpelen, waarop Diet
minder gefpeeld werd dan to voren .
et getal der fpeelhuizen was tot over de zeventig geklommen .
et Directoire
behandelde de zaak finantieel, als eene bron van flaatsin .
komst ; onder hetzelve werd de fpeelpacht (ferme des jeux)
ingevoerd, en den pachters bleef bet overgelaten om dezen
tak zoo bloeijend en voordeelig als mogelijk was to maken :
derhalve werden flechts die huizen gefloten, die weigerden
den prijs der onder-pacht (fous-ferme) to betalen, en die
daarom van den principalen pachter niet gedoogd konden
werden. De pacht, nogtans, werd, wat zij volgens hare
natnur zijn moet ; een nieuw middel om de fpeelzucht aan to
waklceren, uit to zetten, en ook onder die kiasfen van menfchen to verbreiden, waar zij bet fpoedigst en bet ligtst ellende en verderf veroorzaakc . Onder de vijfendertig tot veertig
fpeelhuizen, waarin de pacbter zijn rijk verdeelde, waren
zoodanige, waarin de inleg van i5 fols, andere, waar dezel •
To
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ve tot S fols nangenomen werd, en in bet Palais Royal werd
eens eene bank opgerigt, werwaarcs de arme daglooners been .

drongen, en die nog onder de 5 fols inleg aannam .
Toen men na den i8 Brumaire bet oogmerk had Frankrijk
van de verregaande ocizedelijkheid to reinigen, die zich ge,
durende de omwenteling uit de algemeene gisting ontwikkeld
had, en onder bet Directoire tot eene ontzettende hoogce
geflegen was, voelde men, dat, wanneer de fpeelbewilligingen eels flaacsinkomen verfchaffen, de regering verpligt is,
hare bewilligingen ook zoodanig in cc rigten, dat de flaat
voordeel daarvan hebbe .
n 18o3 werden de fpeelhuizen op
tien bepaald ; beneden de anderhalve frank mogt geen inleg
in bet trente - un, en onder de drie franken geen bij her
roulettefpei aangenomen worden . Tegenwoordig flaan in Pa .
rijs flechts acht fpeelhuizen open, en de inleg voor he-t cone
fpel mag niet order de twee, en voor hot andere niet onder
de vijf franken bedragen .
Men moet derlialve wel befluiten, om dezen toefland der
dingen als eene verbeteriug to befchouwen . Maar wil men
nu ook weten, hoe groot, bij dezen gunfliger toelland der
openbare zedelijkheid, de kapitaalmasla is, welke door dezen handel, lien de ceconomisten bezwaarlijk onder den productiven handel zullen rangfchikken, in omloop gebragt
wordt ; wenscht men cc weten, wat van dic kapitaal voor de
gezamenlijke fpelers verloren gaat, en wat een aantal lieden
jaarlijks voor bet vermaak opofferen, van zich in de fpeel .
huizen op hun gemak, en voor gensd'arnies beveiligd, in den
grond to kunnen boren?
Een onlangs in Parijs uitgekomen gefchrift : Du produit
des .leux et des differentes concesfions qui en ont etd faites,
par . T OR N, i8r8, geeft deswege tamelijk voldoende
opheldering ; bet leverc, namelijk, opgaven en berekeningen
nit een tijdperk van vijf jaren, van den i an . 18o6 tot 31
Dec. 18 10De geprivilegeerde tien fpeelhuizen hielden coenmaals twaalf
roulettefpelen en vijf trente-un cafels . Tusfchen middag en
middernachc, als de tijd dac doze huizen open zijn, komen
18oo worpen op elk roulettefpel, hetgeen alzoo 2 ,6oo worpen op alle cwaalf rouletten bedraagt . Men heeft berekend,
dat, door elkander, ieder worp 12 franken bedraagt ; d erhal.
v e de dagelijkfche inleg in bet roulectefpel 259,200 franken,
on bet jaar door 94,608,000 franken beloopt .
Op
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pp elke trente-un tafel komen in denzelfden tijd van
twaalf uren 792 coupen, hetgeen voor alle vijf tafels 3960
coupen bedraagt : deze, door elkander tegen 140 franken gerekend, bedragen 633,600 franken ieder dag, en 231,264,000
franken in bet jaar .
Te zamen derllalve ongeveer 326,000,000 franken, jaarlijks,
inleg in de Parijfche fpeelhuizen .
et voordeel der bank op den fpeelinleg bij de roulette
bedraagt 9 ; alzoo op 94,608,000 franken jaarlijks 4 .979,368
are winst bij het trente-un bedraagt ll ; dus op
franken .
231,264,000 franken 3,468,960 . De bank trekt alzoo in bet
geheel 8,448,328 franken, waarvan, na aftrek van 2 42,324
franken voor onkosten en verlies , 8,2oo,0oo franken jaarlijkfche bruto opbrengst gedurende de vijf jaren overig blijft, in
de vooronderflelling namelijk, dat, gelijk kenners beweren,
1!1ec fpel zich iulmer gelijk blijvc, en whist en verlies elkander
naauwkeurig opwegen .
eer S ART NES de fpeelbewiiligingen invoerde,
Eer de
heeft, naar men verzekert, de masfa der jaarlijkfche fpeel .
inlagen 550 a 6oo millioenen bedragen ; de whist der ban .
kiers, of het eigenlijk verlies des fpelenden publieks, bedroeg diensvolgeus r6 a 8 millioeneu . Toen de eer LE3v o R aftrad, was de fom der fpeelinlagen op 350 millioenen en hot verlies op 9 millioeneu verminderd . n de om .
wentelingsjaren tot 1797 ftegen de fpeelinlagen tot 5oo millioeneu, en bet verlies op 13 a 14 millioeneu . Tot bet jaar
i$o~ daalden de fpeelinlagen nooit onder de 400 millioenen,
of bet verlies onder de to millioenen . Bij den vijandelijken
inval in 1814 en 1815 bedroeg de winst der fpeelpacht, of
let verlies der fpelers, jaarlijks bij de io millioenen ; tegen .
woordig, gelooft men, is dezelve op omtrent 7 millioenen
en de masfa der fpcelinlagen op 280 a 290 millioenen ver .
minderd .
Voor de Londenfche fpeelhuizen, die, dewijl zij verboden en door de regering niet bewilligd zijn, heinlelijit gehonden worden, zijn dergelijke berekeningen niet mogelijk, en,
om tot eenigermate geloofwaardige refultaten to geraken, bedient men zich van deels vermoedelijke, deels door geregteijke nafporingen verkregene calculation . Londen bevat over
de vijftig fpeelhuizen van den eeriten en tweeden rang, en
ten minfte een honderd van minderen card, die grootendeels
923
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:an de oevers wan den Teems liggen, en voor de matrozen
beftemd zijn . De dure levensmiddelen en de kostbaarheid van
vele Britfche artikelen van weelde moeten een' hoogen aanflag voor de kosten dezer huizen ten gevolge hebbe, vooral
daar zij genoodzaakt zijn , lokmiddelen van allerlei aard to
gebruiken, om bet gebrelt aan een uithangbord door een'
fchitterenden naam to vervangen. Volgens geregtelijke verklaringen, komt de uagave van een dezer huizen van de eerile klasfe, voor de tafel alleen, gedurende acht maanden dat
zij geopend zijn, op 6ooo guinjes to ilaan . Met verbod, dat
tegen hen beftaat, veroorzaakt hun insgelijks velerlei uitga .
ven, deels geregtskosten, deels andere, otn gene to voorko .
men . Omkoopingen, gekocht fliizwijgen en dergelijke moeten
hunne uitgaven zeer vergrooten . Brengt men daarmede de
zamengebragte bankkapitalen der gezamenlijke eigenaars van
de fpeelhuizen van den eer(ten en tweeden rang in verbinding, dan gelooft men to kunnen aannemen, dat de bank.
winst, en diensvolgens bet verlies der fpelers , jaarlijks ten
mlnfle 950,000 guinjes bedraagt. Uit eene vergelijkende berekening der in beide landen voorhanden zijnde rijkdommen,
en derzelver verhouding tot dit tweevoudig fpeelverlies, zou
blijken, volge :is welken maatflaf bet fpel in bet eene en hot
andere land tot verwoesting, of wil men liever tot verplaa;fing en verwisfeling, van bet vermogen der bijzondere perfonen bijdraagt . De harddraverijen en de buitenfporige weddenfchappen mogen bij de Britten niet nit bet oog verloren
worden, en moeten mede in aanflag komen, wanneer men bepalen zal, in welk een' grand in het eene en andere land nit .
fporige verbeelding en traagheid van geest de menfchen van
alle ilanden cot zelfverloocheuing en zelfvernietiging, ja zoo
ver gebragt hebben, dat zij aan bet blinde coeval bun geluk
en rust en verinogen prijs geven .

DE AVOND v66R DE BRU

LOFT .

p (Een leerzaam Verhaal voor Verliefden en herlaofden .)
„ Yf7ij zullen gewis met elkender regt gelukkig zijn," fprak
O U Z E tot hare tante, den laatflen avond v6dr de voltrek.
king des huwel4ks ; hare wangen gloeiden met een hooger
rood,
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rood, en hare oogen ftraalden van innerlijke verrukking . Als
eene bruid wij zegt, dan is hare meening geenszins raadfelachtig .
" k twijfel daar niet aan, mijne L O U z E," hernam de
tante : ,, drang flechts zorg, dat gij met elkander gelukkig
blijft . "
• o! Wie zou daaraan kunnen twijfelen? k ken mijzelve :
en ben ik op dit oogenblik nog niec goed, dan zal mijne
liefde jegens hem mij wel beter maker . Zoo lang wij elkander beminnen , kunnen wij niet ongelukldg zijn . Onze liefde
veroudert nooic . "
,, Ach!" zuchtte de tante, „ gij fpreekt als een meisje
van negentien jaren daags v66r de bruiloft, in de bedwelming van reeds vervulde wenfchen, en van nog fchooner hope
en uitzigten . Denk aan mij, LOU ZE ; ook bet hart wordt
oud . Er komen dagen, dat de betoovering der zinnen verdwijnt . Dan eersc moec bet blijken, of wij inderdaad be .
minnenswaardig zijn . Wanneer de gewoonte bet aancrekkelijkfte onverfchillig maakt ; wanneer de jeugdige frischheid verwelkt ; wanneer bet licht des huisfelijken levens met wolken
omgeven words ; dan, en flier eerder, L o U z E , kan de
vrouw van den man getuigen, of hij beminnenswaardig zij,
en de man van de vrouty, dat zij onophoudelijk bekoort .
Maar daags v66r de bruiloft, geloof mij , klinken zulke driftige verzekeringen belagchelijk ."
• k begrijp u, tante . Gij wilt zeggen, dat onze wederzijdfche deugd alleen aan ors, ook voor volgenden tijd,
eene blijvende waardij kan bijzetten . Maar is hij, wien ik
toebehoor, - want van mijzelve kan ik niets meer, dan
den goeden wit roemen, - is hij niet de waardigfte en edelfte van alle jonge mannen der geheele ftad? Bloeit niec qp
ziju ganfche gelaat wile deugd, welke tot bet voile geluk
des levees voert?"
• Gij hebc gelijk, mijn kind . De deugd bloeic even zoo
op zijn gelaat, als op bet uwe . k zeg dit, zonder u to
vleijen . Dan, mijne waardfte, thans bloeic zij nog ; maar zij
is door zomergloed en regen nog in lange na flier rijp . Geen
bloefem flelt de verwachting meer to leur, dan deze . Men
weet niet, op welken grand hij wortelt . Wie kent de fchuilhoeken van bet hart?"
s, Ach, tante, gij maakt mij droevig beangst ."
a, Des
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uist zoo iets past op deli
,, Des to beret, L O U Z E .
k bemin u opregtelijk ; daarotn
avond vb6r de bruiloft.
fpreek ik met u, zoo als ik denk .
k ben nog geene oude
tante . Op den leeftijd van zevenendertig jaren flaat men nog
een' vrolijken blik in het leven, en men is nog geene ba .
k bezit een voortreffelijk man, en ben gelukkig.
gijn .
Daarom juist heb ik regt, om zoo tot u to fpreken, en uwe
aandacht op zeker geheiin to vestigen, dat gij mogelijk nog,
niet kent, waarvan men met eeu aardig jong meisje weinig
fpreekt, waarmede ook een jong beer zich niet zeer bezig
houdt, en dat echter voor elke huishouding hoogst belang .
rijk is, waaruit alleen eeuwige liefde en ongefloord geluk
ontfpruisen ."
L o u i z z vatte met beide harden die van hare taste . „ Lie .
ve, beste tante!" fprak zij ; „ ja, gij weet bet ; ik geloof
u in den voliten zin . Gij meent, dat dunrzaam geluk en
eeuwige liefde ors geenszins door toevallighedeu, door vergankelijke fchoonheid, maar door de goede hoedanigheden
des gemoeds verzekerd worden, welke wij aan elkander toewijden . Zij zijn de beste bruidf.^^hat, die nooit veroudc ."
• Al naar gij bet neemt , L o U Z E . Ook de deugden zelve kunneu verouden, en met den onderdom even ougevallig
worden, als de bekoorlijkheden des fgciiaams ."
oe, wat neent gij, tantel Noem mij flechts dine
•
deugd, welke met de jaren onbehagelijk kan worden ."
„ Wauneer zij zoodanig geworden is, noemen wij haar
met nicer deugd, even als eeu fchoou meisje, dat door den tijd
een oud, ineengekrompen moedercje met een gerimpeld voor.
hoofd geworden is, niet nicer fchoon genoemd words ."
„ Maar, lieve tante, de deugd is toch niet aardsch ."
• At naar gij bet neenit ."
• oe kunneu Loch goedaardigheid en zachtmoedigheid
ooit onbehagelijk worden?"
• Zoodra zij door den tijd flechts in weekelijke zwakheid
ontaarden ."
• En mannenmoed?"
• Verandert ligt in ruwen trots ."
• En befcheidenheid?"
• n kruipende laagheid'„ En edele trots?"

• n lagen hoogmoed,"

,, En
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,, En dienstvaardigheid?"
„ n atlemansvriendfchap en vleijerij ."
„ Neen, tance! Gij maakt mij bijna boos . Aldus kan mijlt
toekomftige man nimmer ontaarden.
ij bezit d ne deugd,
welke hens tegen alle afdwaling behoedt.
n hem ligt eene
diepe bewustheid, een onuicwischbaer gevoel voor alles, wat
groot en goed, verheven en fchoon is . En doze teedere
aandoenlijkheid voor al wat edel is, . . . deze leeft in mij,
21s in hem . Zij is de ons aangeboren waarborg voor ons
geluk."
" En juist wanneer deze met u veroudt, dan words zij
lastige gevoeligheid ; en zoodanige gevoeligheid is de ware
duivel in den echt . Gij beide zijt waarlijk gevoelig : maar
de earel behoede u, dat doze bekoorlijke eigenfchap niet
in ligtgeraaktheid, of in oudwijffchen twistlust, oncaarde
ent gij mevrouw P***?"
„ Die, nu een jaar geleden, van haren man gefcheiden
werd ? "
„ ent gij den waren grond dezer fcheiding?"
,, Dezelve words zeer verfchillende opgegeven."
,, k ken hare gefchiedenis van nabij , en ik wil die aan
u mededeelen . Dezelve is leerzaam en kluchtig tevens, en
ik voerze alleenlijk aan tot voorbeeld ."
L o u i z is was nieuwsgierig . De tance verhaalde in dezer
voege
De beer P*** en zijne vrouw werden als bet beminnensen benijdeuswaardigfte echtpaar befchouwd .
un huwelijk
was het gevolg eener teedere geuegenheid jegens elkander,
uit een' veeljarigen omgang gefproten . Zij beminden malkan.
der tot dweeperij . Beide waren zij als voor elkander gefchapen, fchoon en goed en gevuelig, en volkomen eenftemmig in alle wederzijdfche verlangens en bedoelingen .
Nog herinnert men zich de bijzonderheid, dac hunne ouders, nadac de jonge lieden aireeds plegtig aan elkander ver .
loofd waren, dermate in gefchil geraakten, dat hot ganfche
huwelijk vernietigd fcheen to zullen worden .
er meisje
werd doodkrank van verdriet , en de vurige minnaar fcheen
alc W E R T E R Of S E G W ART to zullen fterven .
ortom ,
tot redding van beider leven, moesten de ouders, her zij
met of tegen hunnen zin, ten minfle fchijnbaar, wederom
MBNORLW. 1818 . NO. 13 .
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verzoenen . Zoodra echter bet meisje buiten gevanr was,
kwam bet voormalige gefchil wederonl ter bane, waardoor de
huwelijksvoltrekking andermaal, voor een' onbepaalden tijd,
verfchoven werd . Nu begaf zich bet minuend paar in zekeren nacht op de vlugt, reisde buiten de grenzen, lief zich
aldaar kerkelijk verbinden, kwam als man en vrouw terug,
en nu fcheen voor hen de hemel zelf als 't ware op aarde
nedergedaald .
Van dien tijd of werd dit echrpaar als bet gelukkigst voorbeeld van eendragt en vrede geroemd . Elkander to behagen,
bleef bet eenparig doel van den geheelen dag .
n bet eerfle
jaar zelfs maakte men de teederfte en aandoenlijkfte gedich .
ten . Zoo wel des winters als in den zomer werd de huiskamer met keurige en beteekenisvolle bloemen verfierd ; elk
huisraad had eene dubbele waarde door deszelfs aangename
herinnering .
n Let tweede jaar hielden deze droomerijen der gevoeligheid, welke bijkans tot handtastelijk kinderfpel overdreven
waren, van zelve op ; maar in alle gezelfchappen en vrolijke
partijen zagen, zochten en leefden zij flechts voor elkander,
zoodat bet voor anderen nu en dan aanftootelijk was .
n bet derde jaar werd ook deze beminnelijke ongezelligheid afgelegd ; doch binnenshuis bleven zij dezelfde .
n bet vierde jaar eerst fchenen zij van de allereerite uitfporigheden der liefde to genezen, ten minfle in zoo verre,
dat zij , ieder afzonderlijk, zonder fmart, den avond , fomwijlen zelfs eenen ganfchen dag, elders konden doorbrengen .
Alsdan was bet genot van wederontmoeting des to bekorender.
n bet vijfde jaar konde de beer P*** reeds eenige weken
afreizen, zonder dat zijn hart door finart verfcheurd werd,
of dat zij bij bet affcheid in flaauwte viel . Dan, gij moest
de brieven cens lezen, welke zij aan elkander fchreven!
Waarlijk, nooit fchreef E L o l z E, met de pen van P 0 P E,
teederder of gloeijender .
n bet zesde jaar werd men eindelijk zoo verflandig, dst
men bet, bij eene fcheiding van eenige weinige welten, met
den, of hoogflens twee, minzame brieven bet afloopen .
n bet zevende jaar gevoelden zij beide, dat men elkander
vurig konde beminnen, zonder dat bet noodig ware, de verzekering daarvan, elken morgen en avoud, zoo mondeling
als
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nis fchriftelijk, to herhalen . Dit was reeds zeer veel .
geluk had den hoogflen trap bereikt, omdat zij bet fill vertrouwen der teederfle vriendfchap in elkander gevonden had .
den .
n bet achtfle jaar verdreven zij de zelfzucht der liefde in
zoo ver, dat zij ook voor de overige wereld meer gevoelig
werden, en niet enkel voor elkander leefden, als waren zijalleen de levenden op aarde, en alle andere menfchen flechts
ilomme vertooners .
n bet negende jaar waren zij de minnenswaardigfle, weldadigile, behagelijkile en gevoeliglle perfonen, zoo wet in
als buitenshuis .
En in her tiende jaar waren zij, zoo als andere menfchen .
kinderen en hupfche lieden gewoonlijk zijn, die reeds tien
jaren met elkander gehuwd zijn .
ntusfchen waren zij Lien jaren ouder geworden, maar tevens hunne liefde, en, helaas! ook hunne deugd . Beide wa .
ren zij , door hunne wederzijdfche gevoelige liefde, tot een
fpreekwoord geworden , en ieder beminde hen .
Reeds in her eerile jaar van bet tweede tiental maakten zij
beide voor elkander de opmerking, dat hunne teederheid niet
meer zoo onfluimig ware, .n beide vonden zij dit zeer na .
tuurlijk . Men kan beminnen zonder geestvervoering .
n bet twaalfde jaar befpeurden zij kleine zwakheden in
elkander, weike voormaals met den mantel der liefde waren
bedekt geweest . Wel nu, zij verfchoonden die, en de een
droeg de feilen van den ander met toegevend geduld .
n bet dertiende jaar outflond nu en dan eene zachte, be,
fcheidene waarfchuwing ; dan, men fchikte zich naar elkander ; en vond zich at de een door des anderen tegenfpraak
beleedigd, dan was men Loch zeker, dat de beleediger daarvoor de aangenaamfle boete zoude doer .
n bet veerciende jaar, echter, oordeelden beide, dat bet
boete doen wat to dikwerf herhaald werd . Men begon elkander to wantrouwen, alsof de een alles aan zichzelf, en
niets aan den anderen, vergeven wilde .
n hec vijftiende jaar outflonder vele kleine fchimpachtige
haarkloverijen, en bet boete doen werd gehee! vergeten .
n bet zestiende jaar begon men, tot behoud der goede
harmonic, de wQorden elkander met een goudfchaaltje toe to
wegen .
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n bet zeventiende jaar ontilond velerlei misverfland, zoo .
dat de een over de uitdrukkingen van den ander zeer ligt en
fpoedig geraakt werd . De uitiegging daarvan bleef, echter,
nog gehecht aan bet gevoelige kenmerk der teedere liefde ;
offchoon bet gelaat, nu en dan, reeds donker blikte, en
zulk een donkere blik eens geliefden perfoons de fmartelijkfte
wonde grift .
n bet achttiende jaar grepen dikwerf meer of min hevige
woordenwisfelingen piaats, zonder echter nog eenig noodlottig
gevolg naar zich to ilepen ; gelijk men zuiks zelfs in de gelukkigfte huwelijken ontwaart . Men mogt al eens eenige dagen boos ziju op elkander ; doch zuiks herftelde zich .
Eindelijk, in bet negentiende jaar, bragt de wederzijdfche
gevoeligheid bet fchrander befluit to weeg, dat men de at
to menigvuldige onaangename aandoeningen, wederzijds, door
fpaarzamer omgang, zoude vermijden . „ Gij zijt zeer gevoelig," zeide de beer P***, „en zeer ligtgeraakt, en ik ben
bet ook . Dit deugt niet. Gij kunt driftig en hevig worden ; ik ook .
et beste van alien is, dat ik u, en gij mij,
in 211es naar welgevallen laat handelen . Laat ons weltevreden
]even, zonder dat wij elkander kwellen . Onze liefde moet in
geene doodelijke marteling ontaarden ."--Deze overeenkomst
werd getroffen . Van nu of ontftond eene dubbele huishouding ; ieder hield zijne kamer ; men zag elkander zelden, dan
bij den disch . Niemand vroeg : waar gaat, of vanwaar komt
gij? Men had weder geruste dagen, en leefde op eenen hoffelijken voet in eendragt en vrede . Werd de een foms geraakc over bet zeggen of doen van den ander, dau word zulks
met eene pligtpleging afgedaan .
( et vervolg en fist hierna .)
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et morgenrood wekt Leonoor
Uit zware, bange droomen .
„ Zijt ge ontrouw, Willem!" fprak ze, ,, of dood?
„ oe lang toeft gij to komeu 1 !'
ij
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flij flond, naar 't flagveld heengefneld,
Met oning Frits, bij Praag, to veld ;
Maar haar was taal noch teeken
Noch fchrift van hem gebleken .
n 't einde werd de twist beflechc,
En 'c zwaard zonk in de fcheede,
En 't hart van oning en Vorflin
Sloeg kalm voor rust en vrede.
flet beer trok af, met fink en trom ;
Trompet en paukflag klonk alom,
En helmkam en banieren
Zag men met kranfen fieren .
En and en jong, met zang en dans,
Trok nn den heertogt tegen ;
En vreugdgefchal en feestgejuich
Wedrklonk langs veld en wegen .
God dank! riep elk met geescdrift nit ;
God dank 1 riep kind en gade en bruid ;
Maar ach ! voor Leonore
Was groet en kus verloren.
Zij vroeg wel ginds en bier en daar,
En telkens min geduldig ;
Maar waar en hoe en wien ze ook vroeg,
Elk bleef haar 't antwoord fchuldig .
Wanhopig weent en fnikt zij laid,
En rukt bet gitzwart hoofdhaar nit ,
En werpt zich raadloos neder ;
Niets geeft de rust haar weder.
aar moeder komt en ziet haar fmart,
En fluit haar in hare armen,
En fpreekt : „ Wat deert u toch, mijn kind?
„ Ach, dat zich God erbarme!" -„ Neen, inoeder! inoeder! 't is to fpae .
„ Dat aarde en hemel vrij verga !
Bij God is geen erbarmen .
o Wee, o wee mij, arms ! "
T t 3
,, Mijn
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• Mijn kind! wat God voor ons befchikt,
• s nu en fleeds weldadig .
„ Bid then getrouwen Vader aan .
• a , bid! God is genadig," • Weg, moeder, met uw' ijdlen waan!
• God heeft , bij mij , niet welgedaan .
• Wat zal mijn bidden baten,
• Nu 'k alles moet verlaten?"

„ De Godsdienst treedt, in 't bangst verdriet,
" Der zie! vertroostend nader ;
„ Wij zien, door haar, in Gods beflel,
„ De liefde van een' Vader ." -„ o Moeder! moeder! geen waardij
„ leeft thans de Godsdienst meer voor mij .
„ Zij, Loch, zij kan het ]even
„ Geen' dooden wedergeven ."

•

oor, kind! ligt heeft uw bruidegom

• En' woord en eed gefchonden,

• En ver vanhier, van u en mij,
• Zich in den echt verbonden.

Trek of van hem uw hart en zin!

• De valschaard zal zijn nieuwe min
„ Nog eens to laat beklagen,
• En helfche firaffen dragen ."

• o, Moeder! moeder! weg is weg ;
• Verloren is verloren .
• De dood alleen is mij gewin .
• Ach, ware ik nooit geboren!
• et leven is mij flechts een flraf.
• k kies den zwarten nacht van 't graf,
• Bij God is geen erbarmen .
• o Wee, o wee mij, arme ! "
„ God! fla ons bij ! - vergeef uw kind
,, et kwaad, door haar bedreven !
„ Zij weet niet, wat zij denkt of zegt .
• Wil haar die fchuld vergeven !
M

Won
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• Mijn kind! wat (mart u thans verbeid',
• Denk toch aan God en eeuwigheid .
„ 't Geluk, u char befchoren,
• s niet voor u verloren ."

„ Wat, moeder 1 wat is eeuwig hell?
• En wat zijn belfche fchrikken?
• Bij Willem flechts is zaligheid ;
• Bij hem is zielsverkwikken .
•
et levee is en blijft me een flraf .
„ k kies den zwarten nachr van 't graf .
„ Mij is geen hell befchoren .
'
k Ben, zonder hem, verloren ."

•

Zoo woedt zij voort, met Gods beflel
Vermetel aan to klagen,
En durft aan zijn voorzienigheid
Om rekenfchap zelfs vragen.
De dag verdwijnt ; de maan koint op ;
Vertwijfling klimt ten hoogflen top ;
Zij heeft niet meer to ho,pen,
En fcheurt haar boezem open .
Maar flil! maar boor! wat paardgebriesch!
Zij voelt haar hart weer blaken .
Maar flit ! maar boor! een fnuivend ros . . . .
la, boor een Ridder naken .
ij toeft, en zet den togt niet voort .
ij toeft, en rammelt aan de poort .
1 oorl bij fchijnt of to flijgen,
En breekt het aklig zwijgen .

• Doe op! - doe op! - doe op, mijn kind!
• Mijn lieff ligt gij to rusten?
• Of weent of lacht ge bij mijn komst?
• Of wat mag u gelusten?" -• Ach, Willem! - gij? zoo laat bij nacht?
• 'k eb fchreijende u bier afgewacht,
• En duldloos zwaar geleden .
• Vanwaar komt gij gereden? "
Tt 4
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ier, in mijn hart, woont wedermin
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k zadel flechts om middernacht .
„ Ver tong ik nit Bohemen .
„ 'k eb mij wat last op reis gefchikt,
„ En wil u met mij nemen . " -„ Ach, Willem! fpoedig, kom eerst in .
.
„
• Floor 't nachtgefuis der winders
• Door hagedooru en linden ."
„

„ Laat fnizen door de hagedoorn ;
• Loot fuizen ; -- 'k mag niet toeven :
„ let ros wil voort, en fchuimt en rookc,
,, En trappelt met de hoeven .
„ Lenore, koni ! wees niet vervaard .
om, fpring, en wring u op mijn paard .
• Wat Loch zijn honderd mijlen,
• Wen wij near 't bruidsbed ij!en?"
„ Ach ! wilt gij , honderd mijlen ver,
„ Mij naar bet bruidsbed dragon?
,, oor, Willem! boor bet klokgebrom ;
„ Zij heeft reeds elf geflagen ." „ Zie hier, zie girds! de maan fchijnt hel .
,, Wii en de dooden rijden fnel .
„ k zelf zal a geleiden,
• En u bet bruidsbed tpreiden ."
„ Maar, fpreek! waar is dat bruidsbed toch,
„ Dot rue alles kan verzoeten?" -„ Ver, ver vanhier, flil, koel en klein ;
•
et baalt nsauw drie poor voeten .17
„ s 't ruim genoeg voor ors?" -- ,, o a!
„ om, fpoed u ; kom, eer 't is to fpae!
• De fpeeigenooten hopen ;
• De bruiloftszaal that opet ."
Lenore komt, en fpringt en wringt,
Met lelieblanke hander,
Zich om den trouwen Ridder vast,
En voelt haar hart oucbranden,
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Zij vllegen voort, en near en op ;
En im :ner draven ze in galop,
Door 't licht der maan omCchenen ;
En 't vuur fpringt nit de fteenen .
En regts en links vliegt all' voorbij,
War ze in hun vaart genaken ;
En als her ros een brag berijdt,
s 't of de donders kraken .
• Zijt ge angilig, lief? De maan fchijnt he! .
• Voort, voort! De dooden rijden fuel .
„ Beeft gij, mijn lief! voor dooden?" • Och neen! - maar zwijg van dooden ."
War klinkt daar ginder? was gezang?
oe 9addren uil en raven !
oor klokgebrom! oor lijkgezang :
• ,, Laat ons dat lijlt begraven!""
Nu naakt een lijkfloet droef en naar,
En volgt de zwartgeverwde baar,
Met treurgezang en klagen,
Al weenende omgedragen .
„ Begraaf dat lijk na middernacht,
„ Met rouwmisbaar en weenen ;
,, 'k Wit eerst mij met mijn jonge bruid
» n 't huwlijl.sbed vereenen .
„ om, koster! kom, geleid her koor ;
„ om, zing den huwlijkszang ons voor!
otn, priester! fpreek her amen ;
•
„ Leg ons de handen zamen ."

't Gezang verdooft - de baar verdwijnt,
En words nict meer vernomen ;
Maar achter 't paard daar ritfelt lets,
En doet Lenore fchromen .
er ros vliegt voort, en near en op ;
En immer draaft her in galop,
Door 't licht der maan omfchenen ;
En 'c vuur fpringt uit de fteenen .
T t 5
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Me vlogen, regts en dan wear links,
Gebergt', geboomte en hekken!
oe vlogen, links en dan weer regts,
De fleden, dorpen, vlekken!
„ Zijt ge angftig, lief? De maan fcbijnt hel.
„ Voort, voort ! De dooden rijden fuel .
• Beeft gij, mijn lief! voor dooden?" „ Laat, mat de rust den dooden ! "
Nu ijit bet op een regtsptaats aan ,
En zie! om gaig en raden,
BU maanlicht, danst een fpokenrij,
Gehuld in luchtgewaden.
• om hier, gefpookfel ! kom, o ja !
„ omt, geesten! komt, en volgt ons na ;
„ Wilt om ons bruidsbed danfen,
Gefierd met doodenkranCen ! "

•

En achter hen, met naar gerucht,
oort men 't gefpookfel nadren :
Zoo built in 't woud een wervelwind
Door dorrende eikenbladren .
Zij vliegen voort, en neer en op ;
En immer draven ze in galop,
Door 't licht der maan omfchenen ;
En 't vuur fpringt nit de fleenen.
En alles, wat bet oog aanfchouwt,
Verfchijnt en is verdwenen ;
En 't is als vloog bet ftargewelf
Ver achter hen daar henen .
• Zijt ge angftig, lief? De maan fcbijnt he! .
„ Voort, voort! De dooden rijden fnel .
• Beeft gij, mijn lief ! voor dooden?" -• Ach, laat de rust den dooden!"

• Mij dunkt, ik boor bet haangekraai .
• Ras gaat de tijd verloren.

„ Voort, voort, mijn ros! voort, voort vanhier!
., aast zal de morgen gloren .
„ Mast,
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„ aast, hanst is onze togt volbragt,
„ De loop voleind - bet bruidsbed wacht .
„ W, -t hat) it sneer bekoren ?
„ ZVij zijn er, mijn Lenore!"
Daar naken zij een kerkhofsdeur,
Uit hard metaal gegoten .
EBn flag, en flot en grendel fpringt,
En de ingang is ontfloten .
Al knarfend gaan de deuren los,
er hengfel kraakt, en 't vurig ros
Schijnt fneller voort to draven
Op 't mariner van de graven .
Maar zie! tnaar zief op 't oogenblik Wat fchrik ! wat ijslijkheden! Maar zie! des Bidders wapenrok
Valt flukswijs van zijn leden ;
En helm, vizier ea vederbos,
't Raakt ailes van zijn' fchedel los ;
En zie! zijn dor gebeente
Staat daar op 't grafgefteente .
-let ros fpringt op en fchnimt en kookt,
En ademt vuur en vonken,
En ileigert hoog en briescht nog (csns,
Verdwijnt, en is verzonken .
Lenore hoort een bang gehuil,
Dat opftijgt nit diets diepen kuil ;
Nu ziet zij geesten nadren,
En 't bloed dolt haar in de adren .
Bij 't flaauwend licht der bleeke maan
Ziet men de fchimmen zweven,
En aklig huilend wordc door hen
Dees koorzang aangeheven :
Twist nooit, in rampfpoeds zwartiteb nacht,
,,,, Twist nooit met 's emels oppermagt!
,,,, 't Berouw komt ligt to fpade.
,,,, Genade, o God! genade!""
Naar het oogduitsch
van BURGER .
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1 it tafereel, door eenen Sicilaaan in G9a ontworpen, werd
nit bet taliaansch in bet Fransch vertaald . etzelve kan ten
maatllaf van vergelijking dienen met de tafereelen, welke
men in onze dagen ontworpen heeft . Bij de lezing van bet
flak in zijn geheel zal men zonder twijfel verbaasd Nan
over zulk een groot verfchil in de modes, en zulk een klein
verfchil in de zeden . Ziet bier eenige uittrekfels uit hetzelve :
„ et zijn bijkans tien jaren, dat ik in Parijs ben, en
nog ken ik deze groote (tad niet geheel . De vreemdelingen
worden bier wet ontvangen, mits zij maar niets vragen ; zij
hebben er niets antlers to doen, dan 2ich mar wdl to ver .
k fpeel nu eens voor wijs en dan weder voor gek,
maken .
hetwelk bet groote geheim is, om van iedereen bemind to
zijn .
k maak verzen en pligtplegingen ; de aanzienlijke lie .
den geven mij fchoone woorden, en de geleerden vereeren
mij met hunne welwillendheid.
„ De grooten onderfcheiden zich daardoor, dat zij fliers
doen zoo als andere lieden, en dat zij gevo!gd worden door
een groot eantal dieren op twee beenen , wanneer zij zich in
hunne koetfen laten roudvoeren .
ouing alleen wordt geboorzaamd ; er is bier geen
,, De
groot beer, die eenen minderen zoude durven bedreign,
wanneer deze flechts zijne pligten als onderdaan vervuld heeft .
Voor bet overige kunt gij bier leven op Turkfche of Griekiche manier, of zoo als bet u beliefs .
,, De geleerden zijn bier zoo talrijk , als de oncvetenden
en ougeletterden to orflantinopel. Er zijn vele geleerde genootfchappen, waarhenen elk gaat, om to praten, of zich to
vervelen . Zij, die over ernltige en belaugrijke zaken fchrij .
ven, blijven arm en vergeten . De boekverkoopers worden
rijk ten koste der fchrijvers, door bet verkoopen van wer.
ken, die zij niet ver(taan, of nooit lezen .
„ De vrouwen van Parijs brengen flechts dappere kinderen ter wereld, en gebieden meer dan de mannen . Zij zijn
bet fchoontle fieraad dezer flad, hoewel zij in bet algemeen
niet fchoon zijn ; maar in bevalligheid en levendigheid
overtre'fen Zij alle vrouwen der wereld ; zij zijn ge,
woonlijk aardig, geestig en welfprekend . Er zijn ook geleer.
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leerde vrouwen ; maar deze zijti noch de beminnelijkfen
noch de gezochtlten . Daar zijn er, welke haar geheel vaderlijk erfgoed op her lijf dragen ; daar zijn er ook, die alle da.
gen van kleederen, en elk oogenblik van aangezigt verande .
ren . Zij geven, ontvangen en vergeten de indrukfelen der
liefde met dezelfde gemakkelijkheid .
„ De huwelijken, welke eertijds voor bet geheele levee2
waren, zijn thans flechts voor eenen tijd . De vrijwillige
fcheiding is ongevoelig in alle groote huizen ingeflopen . Een
man leeft gerust op her land, t :rwiji zijne vrouw zich in
Parijs vermaakt .
„ De klegrmakers hebben meer moeite om uit to vindet,
dan om to naaijen ; en wanneer cen kleed langer duurt, dan
her leven eener bloem, is her oud .
„ De Parijzenaars doen niets met gierigheid ; hunne maai .
tijden zijn lekker en overvloedig ; zij eten nooit alleen, zoo
als de Duitfthers of talianen . Er is geen werkzamer en
geen armer yolk, want zij geven alles aan hunne maag en
aan hunne ijdelheid ; echter zijn zii altijd tevreden en vrolijk .
• De Franfche caal is zeer aangennam, wanneer zij goed
gefproken wordt ; maar de Parijzenaars verllikken de helfc
hunner woorden, en fchrijvcn nooit zoo als zij fpreken ; men
zou zeggen, dat zij vermaak vinden in onverftaanbaar to
fpreken .
• Men kent eenen Franschman aan vier zaken : wanneer de
klok flaat, wanneer hij iemand iets vraagt, wanneer hij lets
belooft, en wanneer hij van zijne liefdegevalletjes fpreekt.
e Men vindt to Parijs alles , war men kan begeeren . Maar
hoe groot ook de overvloed zij aan alles, war tot her leven of her vermaak noodzakelijk is, teen zal niets erlangen,
wanneer men niets heeft . Er is geene verfchrikkelijkere he],
dan in Parijs arm to zijn .
• War men her veelvuldigst in Parijs vindt , zijn beloften, die niec vervuld worden, weldaden, die ontvangen en
vergeten worden, tafelvrienden, en gedienflige vleijers . Zeldzaam vindr men er mange grijsaards, ledige geneesheeren,
belangelooze advocaten, beleefde jonge lieden, en zedige
vrouwen . Nooit ziet men hier getrouwe echtgenooten, koop_
lieden met een geweten, milde renteniers, en opregte vrien-

den ."

Parijs, den

30

Augustus, 1692 .
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Na vele proefnemingen heeft men in bet voorleden jaar bij
bet tooneel van Covent-Garden to Londen de gazverlichting
ingevoerd . De voornaamile lichtkroon, die achttien pijpen
heeft, hangt onder eene foort van fclloorfleen, die boven
bet dak van llet gebouw eindigt, zoodat de reuk van het verbrande gaz, of van hetgeen nog niet verbrand is, wegge .
voerd words . Door de hitte wordt een luchtflroom voortge .
bragt, die opwaarts gnat, en wezenlijk bijdraagt om de luchr
in de zaal to ververfchen . Bovendien zijn or in verfcheiden
deelen van bet gebouw ventilators, die, met de groote pijp
der voornaamfle lichtkroon in verband gebragt, de onreine
lucht gedurig wegvoeren . De verfche lucht, waarmede de zaal
voorzien wordt, kan in elken warmtegraad toegelaten worden .
Dit words door luchtpijpen en kagchels , die nan alle ingan .
geu en onder de verfchillende gangen van hot parterre en
der loges geplaatst zijn, bewerkflelligd . De toevloed van
ltoude lucht van het tooneel, die de aanfchouwers bij bet
ophalen des gordijns dikwijls zoo onaangenaam is, words
door dergelijke middelen belet . Om echter het gevaar of to
weren ., hetwelk wegens de ontvlambaarlleid der tooneelmachinerie door kagchels ontflaan kon, words de lucht hoofdzakelijk door damp verwarmd, then een dampketel levert,
die digt bij den ingang des tooneels in een kelder geplaatst
et gaz words door twee buizen, drie duimen wijd,
is .
van gegoten ijzer, die zorgvuldig tegen toevallen voorzien
zijn, in de fchouwplaats geleid ; en op het tooneel zijn bijzondere register-kranen (register -cocks) geplaatst, door welke de flerkte des lichts in ieder deel des gebouws regelmatig
n het mogelijk geval, dat de gazverdeeld kan worden .
voorraad ontbreken mogt, zijn zeer vernuftig uitgedachte
maatregelen gei :omen, ow de zaai in weinig minuten op de
gewone wijze met knarfen to verlichten .
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glibberig gras langs diepe afgronden leidt, legden W j op mull.

ezels af, wier ongemeen zekere tred een volkotnen vertrou .
wen inboezemt . n hun gedrag zijn zij aan de muilezels van
Zwitferland en de Pyreneen gelijk . Naarmate van de toene .
niende woestheid eens lands, verhoogt en verfijnt zich bet
inftinct der huisdieren . Wanneer de muilezels aan eene gevaarlijke plaats komen, ftaan zij flil, en wenden den kop
links en regts ; de beweging hunner ooren fchijnt nadenken,
over hetgeen hun to doen flaat, to verraden .
un befluit
komt langzaam tot fland ; maar her is telkens goed, wanneer
bet vrij genomen words, - dat wil zeggen, wanneer de onvoorzigtigheid der reizigers hetzelve niet floors of overijit .
let is verbazend , hoe her verfland der paarden en iastdieren
zich op de ellendige wegen over de Andes, gedurende eene
rein van zes of zeven maanden door bergftreken, waar gezwollen beken de wegen onkenbaar tnaken, ontwikkelt . Ook
hoort men de bergbewoners zeggen : ,, k geef u niet den
„ muilezel, die ziju' ruiter her bette draagt, maar den ver .
„ ftandigflen (la mas racional (*) .) Deze volksuitdrukking,
die uit eene lange ervaring voortfpruit , wederlcgt bet ilelfel
van levende machines veelligt beter, dan de fpeculative phi .
lofophie met alle hare gronden in ftaat is to doen .

(* ) De Rec . o . d. Rec . Xlde heel, No . 6, bl. go¢, insgelijks van dir ilukje eene vertaling gevende, fpelt deze
woorden la mar ractonel, en toont daardoor, dat hij minder
„ verilandig" dan een Aid-Arerikaanfthe muilezel is, die,
konde hij fchrijven, ten minfle letterlijk de woorden zou
copidren van eerie taal , die hij niet verftond.
ET ENNE CLAV ER .
Den i8 December 1817 flier£ to Parijs, in zijn 56fte jaar,
de beroemde Griekfche Letterkundige, CLAV ER . M L L N
heeft, in zijne Annales encyclopediques, eene Anecdote van hem
bewaard, die tot bet fchoonfle opfchrifc voor zijne grafzerk
]can verflrekken . CLAV ER, namelijk, was, als lid van de
Criminele Regtbank, ecn der Regters van den Generaal m o.
R E A u . Van de onfchuld des aangeklaagden overtnigd, was
hij voornemens voor deszelfs vrijfpraak to flemmen, toen
men hem, in de vaste overtuiging, dat bet onmogelijk ware,
CLA-
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eerlijkheid om to koopen, op eene listige wijze
tot eene andere tneening zocht to verieiden, met hem to
verzekeren, dat de Eerfle Conful MORE A U , zelfs wanneer
deze veroordeeld werd, toch onfchuldig verklaren zou . C L Av E R antwoordde : „ Dat kan zijn ; maar wie zal ons, Reg .
,, ters, dan onfchuldig verklaren?"
CLAv ER's

ALP

ONSUS DE

ALP

X.

O N S U S DE X,
oning van astilie, werd zeer be.
naauwd door zijn' jongften zoon , die, door het yolk onder.
fettnd, opgetlaan was, om den kinderen van zijn' geflorven
ouderen broeder hun erfregt to ontrooven . De ongelukkige
vader moest bij AR U B, oning van Marocco, ziju' ouden
vijand, toevlugt en bijftand zoeken . De Moorfche
oning
kwatn zijn' vijand to hulp ; en toen AL P11 0 N S U S over deze
grootmoedigheid verbaasde, zeide A U B : ,, Geloof niet,
Onze
• A L x - : o N s u s ! dat ik uw vriend geworden ben .
„ oude tweedragt heeft een' eeuwigen fcheidsmuur cusfchen
„ ons opgerigt ; maar gij zijc ongelukltig, en ik ben u der„ halve bijfland verfchuldigd . 1k wil de beleedigde
o• ningswaardigheid en de gekrenkte natuur aan uw' pligtver• geten zoon wreken .
eb ik u weder op den croon her„ held, dan keert mijn haat terug ."

MANNENTAAL VAN ABUL

D e Gezanten des

ASSAN.

onings van astilie verfchenen voor den
oning van Grenada, A B U L A S S A N, om de fchatting in
to vorderen, die zijn voorganger aan den oning van astilie
beraald had . „ Zegt uwen oning," fprak de Moor, „ dat
• men geen geld meer in Grenada Nat, maar lanfen fmeedc ."
DE

1EEREN

ER

VADERS .

Een prediker gaf alle erkvaders, wier gezegden hij in zijne predikatien aanvoerde, den naam van ,, Beer :' -. Natuur.
lijk! zeide een der toeboorders : hij is met hen nog niet zeer
gemeeozaam geworden .

M E NG E L W E R
DE GEE STEL
(Vervolg en

Plot van

E

.

D.

bl. 593 .)

k erken, dat, in de tot dusverre ontworpene fchets
van den geestelijken ftand,dezelve in pen gunfliglicht
is verfchenen. Dan, behalve dat toch ook bet goede,
dat de menschheid to alien tijde heeft verlicht en verwarmd , uit denzelven is voortgekomen , behoort de wereld, bij hare beoordeeling van lien Band, niet nit bet
oog to verliezen, wat zij zelve tot zijn bederf, en tot
volduring van hetzelve, heeft bijgedragen . - Wanneer
Vorflen hunne onregtvaardige bedrijven in de oogen des
yolks zoeken to wettigen door de goedkeuring der Geestelijkheid , en hunne tirannij door haar gezag onderfchragen, dan kunnen zij 't niet euvel duiden, wanueer ge+
ne lien aan zich verpligt rekent, hare eifchen aan hen
doet, en hen wederkeerig in toom houdt, dat zij het
geestelijk gezag niet to na komen. - Wanneer bi geloovige Vortlen, ontzenuwd in den dienst der zonde,,
en verlaagd tot werktuigen van eike meerderheid des
geestes, gerustflelling des gewetens bij den raadgever
in gewetenszaken zoeken , dan behooren zij 't niet meer
dan natuurlijk to vinden , dat deze den Vurst, then bil
dus in zijne magt heeft, voorwaarden ter zaligheid voorfchrijft, gelijk bet belang van zijnen fland die opgeeft .
Wanneer Regeringen niet zorgen, in burgerlijke inrigtingen , ook die de nitoefening van den Godsdiensr
raken, vrje hand to behouden, dan zal weldra de Geestelijke inzage begeeren , en zoeken to verkrijgen , wa t
zijner meerderheid of die zijner fekte dient . Wanneer
de wereld wi1 bedrogen zijn -r- en zij wil dit, helaas 4
in geen ftuk nicer , dan in 't godsdienflige -- dan mo€t
zij zich niet vertkonderen, dat de Geestelijke die mid,
) TLNGELW. 1315 . NO . 14,
V v
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delen bezigt, die leeritelfels vasthoudt, waardoor hij
haar 't meest in een geheimzinnig of regtflreeksch
ontzag kan houden .
Wanneer de Vortten aan de Geestelijken eenen verkeerden invloed toettonden, en de Geestelijken eenen
verkeerden invloed uitoefenden , dan kwam dit daar van
daan, dat beiden niet waren, die zij behoorden to zijn .
Ware dit anders geweest, dan zouden zij to zamen hebben gewerkt tot daarftelling van een geheel, waarin
bet geluk der maatfchappij zou zijn voltooid geweest .
et denkbeeld van Priesterkoning is een oud en fchoon
denkbeeld, en bedoelt de vooritelling van eene rein
godsdienttige heerfchappij. Maar noch uit de Priesters,
noch uit de oningen, gelijk onze wereld ze tot dusverre heeft opgeleverd, konde zulk een ambt tot hell
des menschdoms zaamgefteld worden . De Voriten zochten zich flechts to dekken, waren zwak en bijgeloovig ;
en den Geestelijken gold waarheid en deugd niets, wanricer tusfchen deze en zijnen tijdelijken invloed botfing
ontitond . -- Wanneer de wereld zich door de Geestelijken aan den leiband van een blind geloof liet rondvoeren, en dezen bijgeloof in de plaats van Christelijke kennis , tempel- en priesterdienst in de plaats van
Christelijke deugd ttelden, dan kwam dit voort uit die
oorzaak, dat wereld noch Geestelijken het ware beoogden . De wereld was to alien t .ijde gediend met een geheimzinnig bijgeloof, of met eene leer, die de zinnen
ftreelde, of aan de zinnen ruimte gaf, - en de Geestelijke beoogde tlechts, wat zijne heerfchappij over menichenharten verzekerde ; anders had door dit vertrou .
wen aan den eenen en lien invloed aan den anderen
kant moeten gewonnen ziin, wat nu verttoord werd :
Godsdienst, deugd, zedelijke gelukzaligheid .
Niettegenftaande dit alles, heeft de befchouwing van
de Geestelijkheid toch ook hare heldere, zeer heldere
zijden . Tegen alle rede en ondervinding zou de {telling
frijden, dat het met de menschheid beter zou geftaan
hebben, bijaldien er nimmer een geestelijke stand geweest
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weest ware . ZA7ij zagen reeds boven, dat bet mensch .
done voorgangers in godsdienflige zaken noodig heeft.
Maar nu fchijnt bet in de natuur der menschheid to
liggen, dat zij niet aanftonds tot bet reine en hoogfe
komt, maar eerst de lagere , duistere flreken door moet .
Dewijl menfcheu menfchen zijn, is bet to verkiaren,
hoe bet kome, dat ook de beilzaamfte inrigting, die
van godsdienftig onderwijs , door fchuld van leeraren
en van leerlingen , zoo lang in verbasterden flaat gebleven is . En zoude bet dan nu beter geweest zijn,
dat doze verbasterde toeftand nimmer beflaan had?
Maar dan had immers de betere, tot welken wij in onze
tijden misfchien weder een flap genaderd zijn, zich
nimmer kunnen ontwikkelen .
Daarenboven, aan den geestelijken and, niettegenMande alle donkere zijden, die hij in de gefchiedenis
aan ons vertoont,eene groote nuttigheid to willen ont .
zeggen, zoude de uiterfle onregtvaardigheid zijn . Deze
nuttigheid bezat hij zelfs in de duisterfle tijden, zelfs
in 't ftaatkundige . De middeleeuwen kenden Been govestigd ftaatkundig bewind . Welk regt was er nu, onj
als een dam gefleld to worden tegen de geweldenarijen
van den adel? Geen, dan hot kerkelijke . Daarom was
bet ook in die eeuwen foms bet geval, dat vrije men •
fchen zich aan do kloosters in lijfeigenfchap overgaven,
om toch flechts onder eenige befcherming to flaan . -et is bekend, wat de kloosters gedaan hebben ter
ontginning van onbebouwde ftreken, en welke derzel .
ver verdienfie is geweest in de bewaring van de fchat . .
ten der klasfieke geleerdheid .
et is bekend, dat eeuwen lang nergens geleerde werkzaambeid gezocht konde worden, bebalve bij de geestelijken, en dat de kerk
en de geestelijke ordes vele groote geleerden hebben op .
geleverd . -- ot ligt in de natuur der geestelijke bediening, dat de geen, die haar bekleedt,in duizeud opzigten de vriend, de raadsman, de trooster, de weldoener zijner medemenfchen zijn kan en moet . Wilden
wij dit tegenfpreken, dan zouden wij moecen vastflellen ,
V v 2
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len, dat alle leden van den geestelijken hand ondeugend
geweest waren ; wij zouden moeten ontkennen, dat
zelfs die priester, die eigenlijk in 't groote bet tijdelijk
belang van zijnen ftand beoogde, niet in bijzondere gevallen , waarin dit belang met zijne werkzaamheden niets
gemeen had, als welmeenend vriend van zijnen natuurgenoot had kunnen werkzaam zijn, - dat zelfs de eer
en bet belang zijner bediening niet in duizende gevallen getrouwe zielzorge hadden gevorderd ; wij zouden
moeten vastftellen,dat alle leden van den Priesterftand,
even zeer bekend met de bedoelingen der hoofden en
ingewijd in aile geheimen , to alien tijde in vergetelheid
ten aanzien van hunne wezenlijke verpligtingen, alle
aanleiding zouden verwaarloosd hebben, waardoor hun
post hen als van zelve tot vervulling van die verpligtingen brengen moest . oe een heerschzuchtige
Priester zijn ambt weldadig konde gebruiken, blijkt in
bet voorbeeld van LEO den Grooten, die A T T L A
van de plondering van Rome deed afzien ; en hoe de
geestelijke ftand, fchoon meestal werkzaam uit onreiue
beginfelen, zich verdienflelijk gemaakt hebbe in de uitbreiding des Christendoms, leert de gefchiedenis der
ezuiten .
oedanig, cindelijk, de Godsdienst ook misvormd
mogt wezen, de Priesterfchap, alfchoon ontaard, was
toch eene flaande herinnering, dat er een God was .
et geloof, al verder, aan die waarheden, aan welke
men denken moet, wanneer men de woorden GOD ell
C R S T U S hoort noemen, werd door bet beftaan
der Geestelijkheid als 't ware werktuigelijk, en fmolt
ineen met bet leven . De oordeelen Gods (ordalien),
welke, bij gebrek aan ordelijke regtsgedingeu, door
tweegevecht, water-, vuur- en kruisproef, fchuld of
unfchuld moesten bewijzen, hielden toch bet algemeene denkheeld gaande , dat God de onfcbuld ook in de
gevaarlijkfte omftandigheden befchermt en aan den dag
brengt .
Wauneer wij OR een en ander, en illzonderheid dit
laat-
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laatfte, in bet oog houden, is de vraag beantwoord :
of de bediening der Geestelijkheid wel zoo noodzakelijk
zij ter handhaving van de orde in de maatfchappij? Al
ftemt men toe, dat bet onwillige gemoed zich door geenen Godsdienst laat befuren, en de vrees voor burgerlijke fchande menigeenen van bet kwaad terughoude,
bij wien godsdienftige overreding, of bedreiging van
eeuwige ftraf, dit uitwerkfel niet zou hebben ; niemand, evenwel, die eenigzins bekend is met bet menfchelijk hart, - dat toch in de grondtrekken bij alien
gelijk is, - zal den algemeenen indruk ontkennen, die
door bet geloof aan een Opperwezen en aan eene eeuwige vergelding wordt gemaakt . Menig mensch, die
nog niet zoo diep is gevallen, dat vrees voor burger .
lijke fchande noodig is om hem van openlijke ondeugd
terug to houden, zou, zonder godsdienilig geloof, ver .
wilderen, en dan waarfchijnlijk door geese vrees, ook
niet meer door die voor kerker en fchavot , to temmen
zijn . De openlijke Gods dienstoefening moge zoo onvoldoende zijn als zij wil ; die omftandigheid, dat zij
toch plaats heeft , herinnert duizenden , die haar mis .
fchien niet bijwonen, aan God en eeuwigheid ; en, is
het nu reeds erg genoeg met losbandigheid en geweld,
toegeflotene kerken zouden weldra uwe ftrat .en maken
tot plaatfen van moord en roof bij licliten dage .
Pvlaar, boven dit alles, kunnen wij bier ook bijvoegen,
dat de bediening der Geestelijken nimmer is beftemd ge .
weest om bet werk to deelen met de magt, die de bur .
gerlijke veiligheid befchermt tegen openbaar geweld,
en ook niet in ftaat is, door vreeze den volflagen booswicht in toom to houden . De Godsdienst is beftemd
om bet hart to zuiveren, en itille deugden van geduld
en onderwerping aan to kweeketl
n welk eene mate
bij dat door alle tijden been gedaan, en bij hoe vele
duizenden de betere leer den boventoon in 't harte gehouden hebbe, an op geenerlei wijze berekend of be .
paald worden .
Dan, wij kunnen van de bedroevende befchouwing
V v 3
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der Geestelijkheid geheel terugkomen, en ons in haar
beflaan zelfs verblijden , wanneer wij bedenken, dat,
hoezeer zij in mas i, ten gevalle barer heerfcbappij, bet licht altijd moge onderdrukt hebben, zij bet
evenwel ook is , die ware godsdicn lige verlichting en
ware godsdienflige vrijheid aan bet menschdom heeft
gefchonken .
et licht, toch, dat van elders, b . v .
van V o L T A R E en deszelfs medegenooten, uitging,
was dwaallicht der verbijstering, en de vrijheid losbandigheid . Geleerdheid, tiid, lust en gelegenheid tot
onderzoek in godsdienftige zaken, waren eeuwen lang
bet eigendom van den geestelijken fland alleen . Te alien t1jde heeft hij datgeen, wat geestelijke heerfchappij
vernietigen moest, in zichzelven omgedragen, en een
Monnik br,agt aan dezelve den vreesfelijkften flag toe .
En nog in onze tijden, waarin de kennis en bet onderzoek meer algemeene goederen zijn geworden, heeft
tot nadenken over godsdienltige onderwerpen geen
hand meer aanleiding, dan de geestelijke . De geest
des tijds heeft de boeijen geflaakt , die de vrije werkzaamheden van den onderzoeker tot dusverre hebben
belemmerd . De denkende Godsdienstleeraar zocht en
vond ; hij behoeft den fchat der waarheid niet meer
voor zich alleen to behouden ; daarom zoekt en vindt
s hij volkomen bekend met de waardij
hij nog meer .
eener zuivere godsdienttige kennis , dan is bet zijne
hoogfte behoefte, die mede to deelen . Zoo ontlteekt
hij, geholpen door welmeenende broederen, die aan
andere oorden werken, bet licht der waarheid, en . verfpreidt bet . En -- wat bet beste is - zelfs de min
edel denkende moet, meer of min althans, aan dezen
geest des tijds gehoorzamen, hij moge willen of niet .
Vraag flechts onze eeuw, en onderzoek hare behoefte .
\Vie zal vriiheid van denken en gelooven ten meesten
nutte aanwenden -- wie de eenheid in de kerk van
C R S T u s bevorderen, wanneer de Leeraars bet niet
doen? et is zoo, nu en dan waagt zich ook wel eens
een ander in dit vak ; maar zeldzaam werkt die op de
reg-
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et is toch niet genoeg, lang geeerbieregte wijze .
digde fysthemen met beeldenftormers-woede omver to
werpen, een gefchreeuw aan to heffen tegen elke uitdrukking, die voorheen zekerlijk wel gemisbruikt werd,
maar toch, als bijbelfche, moet behouden worden,
en, Christelijk-wijsgeerig befchouwd, eenen zeer geet is niet genoeg, wanzonden zin kan opleveren .
neer men oud bijgeloof uitroeit, zonder toe to zien,
of men niet ook door onvoorzigtigheid geloof en zedee
lijkheid mede verwoeste . Reinigen, bijgeloof uitroeijen en geloof bewaren, den 13ijbel door eene gezonde
uitlegkunde en aanwijzing van deszelfs geest fmakelijk
maken voor verftand en hart, en den eerbied voor bet
geloof aan denzelven, met Een woord : kennis en go ,
voel in bet godsdienftige bevorderen - dit alles is eigenlijk bet werk, waartoe op den duur nieniand z66
de gelegenheid heeft als de Godsdienstleeraar . En wat
in dezen gedaan wordt, gefchiedt inderdaad door hem .
Neem flecbts in aanmerking den beteren fmaak in de
leerredenen, waarop ook ons vaderland roem snag dragen ; den liberaieren geest, waarmede op de kanfels
leerflukken uit den ouden tijd eene nicer Christelijke
et zij dan zoo, dat ook in dewijziging ontvangen .
zen stand , gelijk in de wereld in bet algemeen , de uitmuntenden de minften zijn, en velen datgeen prediken , wat bun den meesten aanhang verfehaft ; zij , die
door beteren geest bezield zijn , zullen overwinnen ;
en, bet ga dan langzaam, en hun eigen fterfelijk oog
aanfchouwe de voleindiging van hunnen arbeid niet ,
bet zal door hen zijn, dat de Godsdienst zijne waardigheid onder de menfchen zal hebben herkregen . De
genen, die zich aan bet ambt der prediking van den
Godsdienst hebben toegewijd, zijn, naar E z u s uitdrukkelijk zeggen, bet zout der aarde en bet licht der
wereld . Dus, finaak en licht to dezen aanzien nioet
van hen komen, en duet bet ook .
En, dit alles zoo zijnde, moet men dan niet toeftemmen, dat, bijaldien in vroegere tijden de stand des
V v 4
Gods-
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Godsdienstleeraars to bijgeloovig geeerbiedigd, en to
veel invloeds aan hen werd toegeftaan, men later tot
een auder uiterfle is vervallen, en hem onregtvaardlg
behandeld en beoordeeld heeft ? s bet Diet to ontkennen, dat hij den invloed, welken hij, uit hoofde van
de gefteldheid der wereld, natuurlijk kreeg, ontzettend
beeft gemisbruikt, en, niettegenflaande alle vermindering van dit misbruik, de min edele Prediker bet nog
mitoefent, waar hij maar kan ; waarom berispt men dezen fland boven andere, wanneer hij, vergetende de
trouwe, die hij in zijne bediening heeft to bewijzen,
gelijk de meeste overige Adamskinderen , voor 7ich het
voordeel uit dezelve afleidt, hetgeen zij hem zoo gereedelijk aanbiedt ? Wij noemen dit niet goed ; maar
willen flechts gezegd hebben, dat dezulken geenen
grond tot befchuldiging hebben, die in hunnen werkkring evencens doen . Wanneer Regtsgeleerden, ter
gunfte van hun voordeel, onregtvaardige zaken verdedigen, en onmatig loon voor hunnen arbeid eifchen ;
wanneer Artfen de kranken op den tuil houden of misooplieden de eerlijkheid uit bet oog
leiden ; wanneer
verliezen ; met eon woord, wanneer andere leden der
maatfchappij van alle gelegenheden, die zij in hunnen
werkkring hebben, om hun eigen voordeel to bevor .
deren, met meerdere of mindere verzaking van de
naauwgezetheid des gewetens , zich bedienen - hoe
dwaas is bet dan niet , to begeeren ., dat de geestelijke
gland uit louter Engelen zal beftaan, die bet tijdelijk
voordeel, dat zij uit hunne bediening kunnen trekken,
laten varen, en alleen denken om bet hoogere, dat zij
hunne medeburgers ieder oogenblik voor bet lagere
zien opofFeren ! - Wanneer van de baatzucht en andere gebreken der Geestelijken wordt gefproken, gefchiedt dit altijd zoo, alsof andere leden der maatfchappij daarvan geheel vrij ware? .
Alen behoorde, bij de beoordeeling van den (land
des Geestelijken, en terwijl men zijne fouten gispt,
he ongevallige, waarmede hij to worl}elen heeft, in
eenl-
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eenige verontfchuldigende aanmerking to netnen,, en niet
to vergeten, dat zij menfchen zijn, die, zoo wel als
anderen, door omftandigheden kunnen gedrukt en verleid en medegelleept worden, en die, ongelukkig, tot
eenig tijdelijk voordeel, meestal bijpaden noodig heb .
ben, dewijl de regte weg hen tot niets van datgeen
brengt, wat anderen openlijk bejagen .
unne karige
bezoldiging, inzonderheid in de Protestantfche kerken,
brengt den man, die niet zeer vast van geest is, werktuigelijk tot min betamende ftappen, ten beste van een
talriik gezin .
un atnbt, hetwelk een zittend , denkend, eentoonig leven, en vele werktuigelijke verrigtingen, die geestelijk heeten, medebrengt, (want er is
waarlijk geene bediening, die meer verlorene woorden
moet doen fpreken) zal den man, die niet geheel vervuld is van den'geest zijner bediening, al ligt tot eene
werktuigelijke waarneming van alles, wat in dezelve
voorkomt, brengen .
etgeen men in de Geestelijken
gewoon is luiheid to noemen, is bij fommigen hunner
eigenlijk geheel iets antlers , natnelijk een wederzin van
"bet onophoudeiijk wederkeerende, waarbij echter telkens werkzaamheid van den geest wordt vereischt,
welken de mensch toch niet naar zijn welgevallen kan
dwingen ; terwiji eene mindere mate van talent, of de
minfte ongefteldheid, al bet onaangename, dat aan
dwang des geestes is verbonden, nog ontzettend vermeerdert . - De verkeerde oordeelen der menigte over
de waarde of onwaarde van des Leeraars arbeid ; de
flaperigheid en koelzinnigheid, waarmede dezelve wordt
ontvangen ; de menigvuldige gelegenheden, eindelijk,
tot verwerving van den bijval des yolks op bijpaden -alle deze omftandigheden behooren den Godsdienstleeraar bij zijnen medezondaar in tallooze gevallen to verontfchuldigen, ten minfte bet oordeel van den laatften
over hem to verzachten .
Neemt men, ondertusfchen, eens naauwkeurig op,
welke doorgaans de oorzaken der verachting van den
hand des Godsdienstleeraars, en wie de genen zijn,
V v 5
die
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die zich daarin bet meeste voordoen, dan zal men vin .
den, dat zulks uit verachting van den Godsdienst ze1 .
ven , li ; tzinnigheid en zinnelijkheid voortfpruit .
m.
;hers in vroegere tijden was de geestelijke hand in nog
dieper zedelijk verval dan thans, en toch veroorloofde
men zich die minachting niet, waarmede men hem thansbe .
jegent . Tegenwoordig behoeft men zich to dezen geenen
dwang aan to doen . Bij zekere foort van menfchen beet
bet befchaving en verlichting, op Godsdienst, Godsdienstleeraar en erk uit de hoogte seder to zien, en
er weinig kennis van to nemen . Anderen hebben nimmer betere gelegenheid, om hunne geestigheid, hunne
vrijheid van vooroordeelen aan den dag to leggen, dan
wanneer zij over kerk en predikant kunnen fpotten ; en
elken zondendienaar is het, ter eigene verontfchuldiging, ten hoogfte welkom , to kunnen aanwijzen , dat
de zedeleeraars hunne lessen met hun voorbeeld logenitraffen . Op deze wijze verliest, naar hun oordeel,
de Godsdienst zijne verpligtende kracht , en zij zijn van
elken teugel vrij . Daarotn zijn menfchen van deze foort
geftadig bezig, de hatelijke en belagchelijke zijden dezer
bediening ter befchouwing to kiezen . - ja zelfs meerdere deugd des geestelijken stands kan hem ten voorwerp van haat flellen . De menfchen, toch, merktcn
wij reeds boven aan, hebben bet liefst eene leer, waarbij de driften vrijheid behouden . Daarom zou menigeen
nog al op kerk en leeraar gefteld zijn, wanneer hij aldaar zoodanige leer vernam ; maar nu moet hij eene leer
hooren voordragen, die de verontfchuldigingen, in
vroegere ftelfels gelegen, tegenfpreekt, die tegen zinnelijkheid en mammonsdienst zich aankant, en zegt,
dat de mensch zelf verantwoordelijk is voor zijne daden, als voortbrengfels zijner vrije keuze . Deze leer
dient hem niet ; dus ook hij niet, die haar voordraagt ;
en zulk een hoorder zal, op elke manier,die hem daartoe gefchikt voorkomt, zich en anderen zoeken to beduiden, dat deze leer zoo seat gepraat vandegstlij
ken is .
Moest
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foest men eei:s van voren bepalen, wat, bij zooda.
nige behandeling, die de geestelijke [land van bet overige der maatfchappij ondergaat, van denzelven to
wachten is ; dit zoude, op grand van menfchelijke ge.
volgtrekking, niet veel goeds kunnen zijn . Zinkt de
Godsdienst , dan zinkt zijn bedienaar met hem . Wordt
hij ligt getroffen door bet oordeel der wereld, ligt
aangefloken door hare denkwijze, drukt hare afkeuring
hem neder , en heeft hij aren bijval noodig ter bemoediging in zijn beroep ; dan zal hij , de denkwijze grootendeels inderdaad gefteld zijnde gelijk wij die fchetflen, zich zijner bedieninge i'chamen, zich fchadeloos
zoeken to flellen voor den dwang, welken hij in 't
openbaar zich moot aandoen ; - of hij zal bijval en
voordeel zoeken door verkeerde middelen, bet zij door
der ligtzinnige wereld, bet zij door bet bijgeloof ten
gevalle to fpreken en to handelen ; - of hij zal wanhopig wor en en in tilte wegkwijnen, of zijne opbeuring zoeken, waar hij die niet zoeken moest .
Ware uw oordeel niet partijdig, gij zoudt niet al,
wat bet geestelijk klee draagt , over 6enen kam fcberen, noch blind zijn voor de meerdere veredeling, die,
over bet geheel genomen, den geesteliiken and thans
kenmerkt. Laat bet weten, dat de edelen nit beginfel
de minften zijn ; genoeg, die heerfcliappij en dab bijgeloof, die weleer heerschten, durven zelfs de min
edelen niet meer openlijk voorflaan, en inenigeen,
wiens hart niet liberaal gevoelt, moet toch, om niet
tot den hoop der dweepers of dommen gerekend to
worden, nog al liberaal fpreken . Zoo wordt dan eene
vrijere denkwijze voortgeplant, door den eenen nit
heilige overtuiging, gevoel des harten en belangilelling
in waarheid en deugd, door anderen omdat zij zoo min
talent hebben om bet cene to onderzoeken als bet andere en flechts den ftroom volgen, door fommigen uit
fatfoen en ambitie : ondertusfcben, welke ook de onderfcheidene beginfelen zijn molten, de arbeid derGeestelijken wordt redematiger. Verre zij bet van ons, dat

wij
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wij de brave, verdienflelijke manner uit den vroegererl
tijd miskennen zouden! Wij erkennen veelmeer : voorilanders van ware godsdientligheid waren er in alle tijden, zoo wel als nu . Mar velerlei flaatkunde verilikte elke betere kiem , en de tijd was nog niet gekomen, waarin de geest bet omkleedfel konde doen uiteenfpringen . Dit is tegenwoordig anders . Wij leven
in eenen tijd van ontwikkeling ; daarom ontwikkelt zicli
ook de geestelijke fland al meer en meer tot datgeen,
wat hij wezen moot, en ware, onbaatzuchtige voor .
slanders van bet eeuwige belang der menschheid werken even zeer tegen partijdig kerkgeloof, als tegen de
eigenwijsheid en bet ongeloof der eeuwe . Aldus is bet
gelegen, niet alleen in de Protestantfche, maar ook in
de Roomfche kerk, die in en buiten ons land lichten
van de eerfle grootte heeft aan to wijzen . Ware uw
oordeel niet partiidig, en kwam bet niet voort uit eene
onreine bron, gij zoudt tusfchen Geestelijken en Geestelijken onderfcheid maken .
Laat ons dankbaar den geest des tijds prijzen, die
den bedienaar van den Godsdienst binnen de perken van
zijn beroep met zijne werkzaamheden terugwijst, en
deszelfs invloed char ftuit, waar hij, gelijk wij boven
reeds aanmerkten, wel goeds had kunnen doen, maar
ten nadeele der waarheid werkte . De invloed der Geestelijkbeid op bet flaatkundig befluur is voorbij, zoo
wel in Roomfche als in Onroomfche landen . --- Dat
deze inmenging voorheen een, in fommige opzigten,
noodzakelijk kwaad was ; dat de ervorming niet tot
hand zoude gekoti7en zijn, wanneer de
ervormers in
geen onmiddellijk verband met de Vorflen geftaan, en
op dezelve hadden gewerkt, - is bij dezen fland der
wereld, van achteren befchouwd, hoogstwaarfchijnlijk,
en dus deze invloed van den geestelijken hand op bet flaatkundige door de Voorzienigheid toegelaten, opdat bet
goede daaruit zoude geboren worden . - Dit middel
fchijnt nu uitgediend to hebben ; en, hoezeer de Geestelijke ook zijnen Vorst, als, zoo wel als de minfle burger,
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ger, aan zijne godsdienftige leiding toevertrouwd , moet

vermanen, en de Vorst verpligt is die vermaning to

volgen, - hoezeer de Geestelijke raden moge in gods-

dienftige inrigtingen, - buiten de regeling van al dat.
gene, wat de regten van den burger naast den burger

raakt, en waarin geestelijke heerschzuch .t zoo menigmalen hare afzigtige rollen fpeelde, zullen zij wel ge .
houden worden . - Aldus wil bet de geest des tijds .
Die geest des tijds werkt onwedergandelijk ; en de
Geestelijke zelf moet zijn werktuig worden, ter ftuiting van zijnen eigenen verderfelijken invloed . ebben wij eerbied voor den Zaligmaker des menfchelijken
geflachts, en gelooven wij aan zijne uitfpraken, dan

zullen wij het ook voor meer dan llerfenfchim houden,
wanneer

ij, toellzmmende oude voorzeggingen, die

onmiddellijk onderwijs van God, als in den voleindigden Nat der wereld toekomfti&, verkondigden, en de
ontbeerlijkheid der uiterlijke geestelijke bediening alsdan
aanduidden (*), daarmede zelf op dien tijd heenwijst,
wanneer deze bediening niet meer zal behoeven to be-

itaan, en voleindigde Godskennis en deugdsbetrach-

ting, waartoe het menschdom zal gekomen zijn, haar
noodeloo$ zal makes . De flotfon is dan deze : De ui.
terliike kerkeliike bediening is noodig, zoo lang de here
felling van bet menschdoin tot ourfpronkelijke liefde
Clog niet daar is , en zekere plaatfen en ti den behoefte

zijn, om den fterveling to herinneren, dat er een eeu-

wig goed en eene eeuwige vergelding beltaat . Maar
wanneer deze herftelling daar is, dan houdt die uiterlijke bediening op . Zoo moet dan de geestelijke hand
zelf, -- bet kwade in welken tot dusverre een noodzakelijk kwaad, een vergif was , waaruit de hoogfte Wijsheid
artfenij bereidde,---al naar mate hij op waarachtige ze-

delijkheid der menfchen werkt, ten middel in de hand
der Voorzienigheid ftrekken om gezegden toeftaud,
en alzoo de ontbeerlijkheid zijner bediening, to bevor(*)

ch • V ; 45` YQrgel,

ef. L V: 13 .

deer, XXX : 34,
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deren . En de Geestelijke, die den geest zijner bedte .
ping kent, werkt gaarne tot dat einde ; want in then
ilaat des menschdoms verwacht oak hij de voltooijing
zijner gelukzaligheid . - Naar mate de bediening des Geestelijken van zulke inwerkingen, die uiterlijken glans
verleenden, wordt verftoken, zal hij genoodzaakt worden oni eerwaardigheid to zoeken in ten verlicht en
naauwgezet zedelijk be(iaan, in reinheid van hart en
wandel als mensch . Begeeren die leden van den gees .
telijken hand, die eer den naam van vleefchelijken dan
van geestelijken verdienen, then troost, dan willen wij
hun wel toeftemmen, dat bigotterie hare aanhangers
zal behouden, zoo lang de wereld in haren tegenwoordigen toeftand voortduurt, en dus zij, die meer vragen : wat zegt mijn belang daartoe ? dan : wat ftrekt
tot bevordering van waarheid en deugd ? altijd bij eene
foort van menfchen derzelver rekening zullen vinden .
s hun dit genoeg, dan hebben wij met hen ook Been
woodd meer to wisfelen, maar willen hun toch geraden
hebben om nimmer to veel van de Pharizeers to zeggen .
Ondertusfchen zullen zij bet moeten aanzien, hoe, in
bet oog van een zedelijk befchaafd en verlicht godsdienllSg gedeelte des menschdoms, de brave, verlichte,
voor de waarheid uitkomende Geestelijke in achting zal
winners ; terwijl elke aankamting tegen den beteren geest
des tijds die liche n vrijbeid en broederliefde begeert,
hen m tt welverdienden naam zal brandmerken, en ten
fpot en ter verachting flellen van al, wat wCl denkt . Wij
fpreken bier geenszins van verkleefdheid aan de eene
of andere meening ; die kan, al is zij niet overeenkomlig latere ontdekkingen in bet rijk der waarheid, zeer
wel ter goeder trotiwe plaats hebben, en gepaard gaan
met voortreffelijkheid van verlland en hart . Maar wij
fpreken van den Priestergeest, in den gewonen, niet
gunftlgen , zin des woords, waarvan wij boven eene
kleine fchets gaven .
Wij willen onze geheele befchouwing tan den geestelijken fland voor niet meer gehouden hebben dan voor
cene
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eene fchets, die, in vergelijking met den rijkdo :n der
floffe, die de geheele kerkelijke gefchiedenis van 0 . en
N. V. omvat, niet anders dan oppervlakkig uitvallen
kon . Mogt de wereld dezen Band wat gelijkmatiger en
billijker beoordeelen ! Mogten de leden van denzelven
hunne waardigheid en verpligting gevoelen, als geftelden ter behartiging van bet hoogite goed der menschheid ! - iertoe, ware bet mogelijk, iets bij to dragen, was onze begeerte .
VERVOLG EN SLOT DER WAARNEA NG,
GESOORTE

VAN TWEE-

RA MNDE DE

NDEREN, MET

ET

03 SACRUM AAN EL ANDER VEREEN GD .

(journal univerfel des fciences onedicales,
Num. 27 , Mars 1818 .)
1

innee,

oen wij in dit ,journal bet Proces - verbaal , waarin de geboorte der twee kindertjes , met het os facrum
aan elkander vereenigd, werd opgegeven, eene plaats
inruimden, hebben wij ons verbonden, ter kennisfe
onzer Lezeren to zullen brengen , wat bet volgend lot
dezer zonderlinge wezens zoude zijn. Doctor N o RAND heeft ons de volgende oinflandigheden medeV V
gedeeld
Den zesden dag na hunne geboorte bragt de vader,
door eene vuige en ontmenschte hebzucht gedreven,
deze kindertjes to Mon.ford d'ilnsaury, en fcelde ze
der publieke nieuwsgierigheid voor een gering kijkgeld
ten toon . De ongelukkige wichtjes, uitgeput door de
vermoeijenis, welke bun deze eerlooze handeldrijving
veroorzaakt had, ftierven daags daarna, bet een en ander op een en bet zelfde tijdftip. De vader, na er een
object van fpeculatie flaande bun ]even van gemaakt to
hebben, verlangende, dat zij hem, ook nog na hunnen
dood, geld zouden opbrengen, droeg wel zorg, dat de
fcbouwing der lijkjes Diet door den eer N o R M A N D
ge-
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gefchiedde, en deed ze, op hoop van er groote winst
mede to zullen doen, naar Parijs voeren . Zijne hoop
verijdeld en tot zijnent teruggekeerd zijnde, belastte
eer L E C L E R C, Officier van Gezondheid to
hij den
Neauphle-le-Chateau, met bet uitnemen der ingewan.
den, zette vervolgens de ligchaampjes in eene flesch
op voorloop, en federt loopt hij, zoo men zegt, van
tijd tot tijd, van narkt op markt, om zijn kroost to
vertoonen .
Uit bet antwoord van den eer L R C L E R c , op de
vragen, hem door Doctor N 0 R M A N D gedaan , blijkt :
io . Dat bet colon descendens van bet eene der kindertjes
zich met dat van bet ander vereenigde, als om eon
rectum, aan beide voorwerpen gemeen, to formeren ;
v . dat ieder eene pisblaas had, welker hals zich aan
then der blaas van het ander zoodanig aanvoegde, als
om eene eenige urethra to vormen . De overige op.
lielderingen y in den brief van den eer L E C L E R C
vervat, zijn bijna onverftaanbaar ; en men weet flog
niet , gelijk Doctor N o R M A N D opmerkt , hoedanig de
gefteldheid der organa genitalia, of welke de Vereenigingswijze der harde deelen geweest zij .
ij is van gevoelen, dat men bet gebrekkige in bet
relaas des
eeren L E C L E R C aan de eerlooze hebzucht van den vader moet wijten , die, met oogmerk
om de lijkjes zijner zoontjes genoegzaam ongefchonden
to bewaren, denzelven wederhouden zal hebben, zijne
nafporingen door to zetten .
ndien deze kindertjes de verzorging, die hunne ge .
feldheid vorderde, hadden mogen genieten ; indien de
raadgevingen van Doctor N o R M A N D opgevolgd ge.
weest waren, misfchien waren zij nog niet overladen ;
waarfchijnlijk zoude bet een onderwerp geworden zijn
van naauwkeurige nafporingen voor den menfchelijken
Natuurkundige .
et gedrag diens ontaarden vaders is zoo affchuwelijk, dat men met genoegen heeft vernoxnen, dat bet.

Va.
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publiek gezag zich tegen zijne fchandelijke handelwijze
verzet heeft .

(*)

(*) Onder de in bet vorige flukje aangehaalde voorbeel-

den van wanfchapenheden, vermeenen wij bet alleropmerkelijkfle gemist to hebben, voorkomende in de Phildf Transact.
1751, pag . 311, en daaruit overgenomen in de Nat.
ist.
van L N N 1E U S , flen D . i lle St. 1761 . bl . 149 env.

Redact.
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(Vervolg en /lot van bl.

6o2 .)

11et popje dezer Bijen, zoodra bet buiten bet ei verfchijnt , terwiji de waskogel, waaraan bet zicll hecht s
en die hetzelve voeden moet, nog geheel is, vertoont
eenen kleinen, witten, ronden worm, ter lengte van
gene lijn, zonder dat men, zelfs met bet flerkfte vergrootglas , eenigen ring ontwaart , en zeer week van
aard . Bij verdere ontwikkeling wordt dezelve naar even-

redigheid dikker dan wel ]anger, in bet midden eenig-

zins gezwollen, en aan beide einden fpits toeloopende .
Nu worden kop en ringen zigtbaar ; de kleur is waterig
wit, en, bij deszelfs doorfchiinendheid, kan men, aan

bet achteree gedeelte, bet fpijskanaal duidelijk onderfcheiden, welk met geel of zwartachtig fap vervuld

is.

Bij volkomenen wasdom heeft dit popje de gedaante
van eenen witten dikken worm, zonder pooten of voel-

hoornen, vier tot vhf lijnen lang en anderhalve lijri

breed, aan beide einden fpits, in bet midden gezwollen, in dertien ringen verdeeld, met uiczondering van

den kop, die klein, afgezonderd en rond is, en, van
achteren twee vooruitftaande kogeltjes heeft, die tot
oogen fchijnen to zullen dienen .

et voorgedeelte is

vlak, vierhoekig, en gelijkende naar bet gewone kap$c
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hare volkotenheid, doch kleiner . Aan
beide kanten zijn twee haakjes of fpitfe witte kaken,
welken bet popje bij bet vreten beftendig beweegt, en
waarmede bet den waskogel, waarop bet ligt, doorbijt
en verdeelt. De rug is vrij gewelfd ; de buik vlak ; de
ringen hebben ter zijde naar onderen eene kleine hoogte, waarop men (vooral nadat bet eenen tijdlang in
wijngeest bewaard is) zeer kleine holten onderfcheidt,
die tot werktuigen der ademhaling dienen .
Zoodra bet popje den waskogel verteerd heeft, opent
zich de vrucht, zonder eenig voorafgaand fpinnen, en
wel binnen den tijd van vier of vijf weken nadat
de Bij hare holte is begonnen to graven . Dezelve ver.
toont nn alle de deelen van bet volkomene infekt,
doch week en in elkander gedrongen ; de vleugels
zijn zamengevouwen ; de pooten aan bet lijf vastgedrukt ; de voelhoornen kleven aan den kop vast, die
in den beginne flog zeer week is ; de oogen verkrijgen
eene roodbruine kleur, en daarna de pooten ; ook nu
begint bet bovenfle gedeelte der borst , en daarna de
randen der ringen, bruin to worden . Eindelijk heeft
bet met de geheele kleur, zijne volkomenheid bereikt ;
doch is nog to zwak, om zich to kunnen bewegen :
eerst een of twee dagen na de voleinde vervorming,
heft 'bet den kleinen aardklomp , die zijne cel hoot , in
de hoogte, kruipt naar bet voorfte gedeelte zijner onderaardfche woning, en vliegt henen . Vie zal deszelfs
gewaarwordingen verklaren , wanneer bet , bij een vol
genot der eigenfchappen en betrekkingen van ziju nieuw
beftaan, door de lucht henenzweeft en zich op debloemen nederzet?
Ben vierde gedeelte dezer diertjes, nagenoeg, beMat uit mannetjes . Zonderling is bet, dat men bij
dezelven nimmer eene afgelegde huid ontdellt ; waarom
men befluiten moet, of dat er geene huidverwisfeling
plaats heeft, of dat deze huid in den vochtigen grond
verteert . De naam dezer Bij is de gravende of zesftren ige (fexcinctus) aUctus . Zij voedt zich met den nektar
der Mien in
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tar der bloemen, verzamelt bloemaof, graaft zich in
eenen grond, die orn zijne hardheid voor andere infek •
ten weinig deugt, eene onderaardfche woning, welke
haar gebroed beveiligt, en verzorgt hetzelve met eenen
kleinen voorraad, die voor elke andere beftemnling onbruikbaar is . En dit onfchadelijke infekt heeft, in zijn
kort beftaan, nogtans een aantal geduchte vijanden,
zoo als de Spinnen, Mieren, fommige Wespenfoorten,
Rupfendooders en Goudvliegen, die in derzelver nesten kruipen, bet zij om dezelve zich toe to eigenen,
bet zij om hunne eigene eijeren op de waskogeltjes to
leggen, of wel hen to berooven, of die hen geweldig vervolgen en halfdood in hun eigen nest flepen .
De Wolf- en Stof-fpinnen vooral loeren op de Werkbijen, wanneer deze om hare holen rondvliegen . Naauwelijks rust de Bij op den grond, of deze vijand, die
met uitgerekte pooten onbewegelijk op de wacht ilond,
fchiet als een woedende jager op haar toe, bemagtigt
zijne prooi, en fleept die mede, orn ze daarna op zijn
gemak to verteren . Ook de Mieren azen bijzonderlijk
op zoodanige Bijen, welke de Blo~mwesp vervolgt, of
reeds gedood heeft, ten einde die in haar nest to flee
pen . Vandaar ziet men dikwerf in de nabijheid dezer
Werkbijen eenige Mierenhoopen , die van tijd tot tijd
in grootte merkelijk toenemen ; terwijl deze kleine toode Mieren, waarvan bet mannetje geheel zwart en bet
wijfje insgelijks zwart van borst is, zich niet zelden
door onderaardfche gangen de nadering tot de cellen
dezer Bijen weten to verfchaffen .
Een andere, offchoon zwakker, vijand is de glinfterende Goudvlieg (Chryfis lucidula .) Doorgaans zet zich
deze ter ziide der Bijenholen achter den kleinen opgevorpenen aarden wal ter neder, en fluipt, zoodra mogelijk, naar binnen, zonder echter immer weder ten
voorfchijn to komen . Somwijlen wordt zij in bare binderlaag door de Bij zelve ontdekt, welke alsdan nog cen
paar of meerdere andere makkers derwaarts lokt, waarna zij gezamenlijk den aanval doen op den vijand, die
X x s
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zich terllond op de vlugt begeeft,doch niettemin woedend vervolgd wordt .
De geduchtfte vijand, echter, is de fierlijke Bloemwesp (Philanthus ornatus), welker foort onder de infekten dezelfde is , als de Adelaar of Sperwer onder de
vogelen . Bij helder en warm weder gaan deze Wespen,
liefst des morgens van elf tot den namiddag ten vier
ure, op de jagt . Alsdan zwermen zij om en over de
ingangen der holen ; en, terwijl de Bij of zich nederzet, of zacht vliegt om daarin to fluipen, fchiet de
Wesp toe, valt de Bij in den rug, bemagtigt haar, en
vliegt met haar eenige fchreden voort . Alsdan ftrijkt zij
op den grond neder, leunt tegen een fleentje of aardklotnpje, en draait bare prooi zoodanig om, dat dezelve op den rug ligt, waarna zij die op den buik treedt
en op den kop aanvalt . Vruchteloos poogt de Bij zich
to verdedigen . De moordenaar drukt zijnen angel onder
den kop in het lijf, en verlamt daardoor de kracht zijner prooi dermate, dat zij in fluiptrekkende onmagt ter
seder ligt, niet om terflond door hem verteerd, maar
in zijn nest gefleept to worden, alwaar zij nog eenige
dagen leeft, om aan het gebroed tot fpijs to verftrekken . n de cellen der Wespen vindt men doorgaans drie
of vier dezer Bijen . tot voeding van eene pop . De gra .
vende alictus is bij uitzondering de geliefdfte prooi
der Wesp . Valt de last der geroofde Bijen haar to
zwaar, dan legt zij die, reeds met den angel gekwetst,
op den grond ter neder, om haar vervolgens van tijd
tot tijd mede to voeren . Vindt zij de opening harer onderaardfche cel gefloten of bedekt, gelijk fomtijds bet
geval is, dan legt zij die bij den ingang neder, vanwaar dan de nabij zijnde Mieren deze prooi niet zelden
met eene diefachtige list fpoedig ontvoeren . De woede
der Wesp bij den aaiwal is doorgaans zoo hevig, dat de
waarnemer dezelve veilig aanfchouwt , zonder of haar
to floren of zelf verhinderd to worden .
Zoodanige is de huishouding dezer yrnenopteren, of
gevleugelde nfekten . Er zijn nog andere grootere foorten ,
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ten, welke op verfchillende andere roofdiertjes jagt maken. Dus jaagt de groote Bloemwesp, onder den naam
van Cerceris auritus bekend, bij uitzondering op de
Trompkevers (Curculio), die op de boom- en veldvruchten azen . Dikwijls fleept zij wel twintig evers in hare holen, die in harde zandgronden gegraven zijn,
waarvan ieder ever door eenen dunnen zandwand van
den anderen is afgezonderd . Op ieder derzelven legt de
Wesp een ei ; en, even als bier v66r is aangemerkt,
wordt de levend binnengefleepte ever door de Wespenpop ten deele ook nog levend verteerd .
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(Getrokken nit eeu' Brief van een' eerft' Ambtenaar to
Philippeville, gefchreven den 6 unij i8r8 .)
1k heb beloofd, u het feest van Valcour (*), alwaar
v66r Soo jaren een Graaf D E R 0 C E F 0 R T de
.
Maagd uit een perenboom , waarop ze uit hoofde van een
brand in 't klooster gevlugt was, redde, bij gelegen .
heid to zullen befchrijven : zie bier dan hetzelve .
Dit feest werd den 17 Mei gevierd, nadat alvorens
gedurende veertien dagen bier en elders geheele troepen
in pelgrimaadje naar de Wondervrouw van halcour of
en aan doorgegaan waren .
Om 9 ure des morgens reed ik met den
e2r S . . .
uit, en, ondanks bet flechte weder, was de we- bezaaid met menfchen : bedelaars, gewonden en gezonden
vielen voor onze paarden op de knien, baden bet Gene
aye Marta voor en het andere na , en fcholden ons
uit , als wij niets gaven .
Om half
kwamen wij to TUalcour, juist toeneen gedeelte der procesfie voorbij reed, allen boeren en priest ers ,
(" } Yalcour ligt in de Provincie Namen , Arrondisfement
Dinant.
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ters, in de volgende orde : i° . 5 Sappeurs . 2° . Eene
Compagnie van 25 man, met oude uniform der Franfche armtse, en boeren-officieren . 3° . Een man tepaard,
met een blaauwen rok, roode fjerp, epaulets en de .
gen ; hij was de knecht van den Graaf D E R o C EF O R T , en van beroep een fchaarflijper . 4 0 . Weder
gene Compagnie . 50 . De . Maagd, op eene burrie
gedragen door meer dan 5o menfchen, die elkander verdrongen . 6° . 3 Priesters, die misfen zongen, en voorafgegaan en omringd werden door koorjongens op
klompen, en eene erbarmelijke muzijk . 7° . 3 1 4000
Menfchen, die den trein, welke een toer om bet dorp
maakte, floten, en zich bij iedere kapel (die van biddenden, meest vrouwen, omringd waren) ophield,
waar extra gezongen en wierook verfpreid werd . Wij
drongen ons door deze menigte been, en ontmoetten
den Graaf D E FLOC E FORT , die in de week met
mosfelen loopt, en nu een rooden zijden rok aan had,
met een breed blaauw tint en guife'van ridderorde daarover, eene blikken fter op de borst, een verroesten degen op zijde, een witten pantalon aan, en een witten
hoed op . Zijne Excellentie had op dat oogenblik zich
to paard gezet, en gaf aan zijne vrouw, die in hare gewone mosfelwijvenkleeding was, den haliter van zijn
paard over .
Op de markt van bet dorp , waar het, even als overal
elders, van menfchen krielde, waren waarzegf ers,
draaiborden , kramen , rouge - et - noir - borden , een troep
koordendanfers, waarvan de roode hansworst gedurig, ook zelfs wanneer de procesfie voorbij ging, zijne grappen en kunflen maakte .
n deze drukte en gewoel zag men hier en daar een gensd'arme een gaauwdief knevelen, die aan 't zakkerollen was . Bet ge .
fchreeuw en alarm was algemeen . Eene waarzegfter,
waarbij eene menigte boeren en boerinnen met angstzweet flonden to luisteren, had een rooden, met duiveltjes en magifche teekens befchilderden, japon aan,
en fprak de boeren, die zij door gene trompet had bij
elk-
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elkander geblazen , aldus aan : Vous etes des bites ; heu .

reufement j'ai beaucoup de connoisfances l .7e ne pane
pas a des jeunes gees, mais a des pyres et mares . ,7e me
fuis pas une difeufe de bonnes avantures, main je vends
des lettres fecrettes . le vous dirai votre fort futur. ,Fe
viens de Paris, done j'ai dtd a Bruxelles et d Gand,
etc . En hiernaar luisterden de boeren, als ping hun

leven er aan .
Wij fpoedden ons naar le Yardinet, de plaats, waar v66r
5 eeuwen de . Maagd in den perenboom zat, en werwaarts zich de procesfie met den Graaf begeven had .Ben boom, die daar den dag to voren gezet was, diende tot zitplaats voor de . Maagd (eene andere als de
reeds genoemde en van zilver, een voet hoog) . De pro .
cesfie naderde in orde als boven gemeld, behalve dat
de Graaf er nu bij was en v66r zijn knecht reed . Aan
den boom gekomen, laat de Graaf zijn paard met veel
mocite iteigeren ; alles neemt de hoeden af ; muzijk en
fchelletjes verftommen ; de Graaf van 't paard en op de
knien . k was to ver verwijderd, om to hooren, wat hij
aan de . Maagd vertelde ; maar, volgens een Boer,
then ik er naar vroeg, had hij uitgeroepen : Comment,

fainte Vierge ! c'est vous P Seriez vous la caufe de l'empechement que j'eprouve dans mon voyage ? Quefaltes Your
la? Descendez dans mes bras! Daarop laat een priester

de . Maagd, door middel van eene katrol, van den
boom in de armen des Graafs zakken . De Graaf ftaat
op ; de priesters knielen , flaan weer op , zingen , bidden , zegenen en bewierooken het yolk . Midden onder
dat gezang hoorde ik den ommandant der Sappeurs,
die eigenlijk de geheele armee in orde moest hoeden en
gepenfioneerd Grenadier der gewezen eizerlijke Garde
was, fchreeuwen : 4llons, facre nom de Dieu! ferrez

vos rangs , foutres animaux que vous etes ! A t - on j a .
mais vu des foldats comme vous etes? Allons, rangez
vous, race de diable! etc . ij adresfeerde zijne treffen-

de apoflrophe zoo wel aan de priesters als aan de ove .
rigen . Vervalgens laden de boeren-foldaten hunne ge .
X x 4
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weren, en fchieten . De marsch gaat verder, en rust
op den weg bij drie of vier ambulante kapellen, waar
bet gezang enz . telkens herhaald wordt . De Graaf gaat
weder to paard zitten, met zijn Maagdje in den arm .
De groote Maagd gaat ook mede, en naast haar werden
twee kinderen, waarvan het een gek en bet ander lam
was, door de moeders geplaatst en mede rondgediagen,
ten einde door de Maagd genezen to worden . De geheele procesfie kon nu 7 1 8000 menfchen tellen .
Naauwelijks was de Maagd uit den boom, of honderden van menfchen vielen over denzelven been ; ieder
trachtte er een takje of blad van to krijgen ; hii werd
nedergerukt, en in minder dan een half uur was de
boom ontbladerd, afgefchild en in ilukken gefneden,
waarvan bet grootfte zeker geen vuist bedroeg .
Wij lieten de procesfie haren grooten toer maken , en
fpoedden ons binnen door naar de kerk, die zeer groot
en fraai is. Aan deszelfs ingang zat eene vrouw met
een kind van acht a Lien maanden, 't welk ik wel tien
minuten aangellaard had, eer ik overtuigd was, dat bet
leefde, en wachtte van de Maagd de genezing van haar
kind, dat zeker door bet koude regenachtige weder den
laatften Root weg gekregen heeft . De kerk was vol
kaarfen en menfchen, die nu voor dit, dan voor dat
outer lagen to bidden . Eindelijk kwam de procesfie . De
burrie met de groote Maagd werd door meisjes overgenomen, en op eene tribune of altaar geplaatst, zes
voet hoog. Naauwelijks zat zij daar, of twee jongens
fprongen er naast haar op, en waren meer dan een uur
onafgebroken bezig, met hoeden, mutfen, doeken,
breipennen enz . der boeren en Loerinnen aan to nemen
en aan de . Maagd to ilrijken . ierop volgt de Graaf,
blootshoofds, met de kleine Maagd, die hij naar haar
outer brengt, waar duizenden voor , achter, naast, op
en door elkander liggen to bidden . Zijn knecht volgt
hem, dragende zijn hoed en degen . Nu is er eene
groote mis, door drie priesters en vijf a zes kapellanen
bediend, waarna alles uit elkander loopt, en Mijhheer
de
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de Graaf, wiens kinderen Markiezen zijn, verkoopt
weder mosfelen ! - De kleine Maagd is zwart ; dat
komt, onldat zij in den brand is geweest, en dat gaat
er nooit af, zeide mij iemand .
Een Fransch
eer, bij wien wij waren, bood aan
eene acme oude vrouw vijf francs voor een tal je, dat
zij van den boon had . Quand vous m'en donneriez fix
ou plus, .Monfrcur, je ne vous donne pas une branche
qu'a touchd la fainte Vierge . - Die vrouw was vier uren
achter Charleville, dus zestien uren vanhier ; er waren zelfs grijsaards to voet uit Lotharingen, zesendertig en veertig uren ver.
i4vez vow bien remarqud, Monfseur, zeide mij een
boer, then wij op den weg van Valcour naar Florennes
aantroffen, qu'a peine la Merge dtait rentrde a l'dglife it a plut a verfe, et que tart qu elle a ad dehors
it n'a fait qu'un brouillard? - Dit was waar, en
werd natuurlijk als een wonder befchouwd .

DR AVOND vb(SR DE BRU

LOFT,

(Vervolg en flat van bl. 616 .)

Op zekeren avond

- bet was nu bet twintigfte jaar - kwa,
men beide nit den fchouwburg, fpijsden met elkander cot in
den nacht, en zetceden zich daarop al koutende aan den
haard. Zij waren nog vol van de gewaarwordingen, welke
eon fluk Va11 1 F F L A N D in hun teedergevoelig hart had op .
gewekt .
et geluk des echtelijken en huisfelijken levees,
welks afbeelding op bet tooneel hen verrukt had, fcheen
zich bij hen to herlevendigen .
„ Ach " fprak mevrouw P***, „alles zou nog wel gaan,
indien men maar jong bleef 1"
» laag gij toch niet, bid ik ! Waar kent gij eene vrouw,
die zich zoo w6 l gehouden heeft, als gij ? Op dit oogenblik
ea op den avoid v66r de bruiloft vind iii in u geen bet min .
fte onderfcheidl a, zoo eenige kleine luimen ! . . . maar deze
moet men verdlagen . Ons huwelijk behoort echcer cot de
X x 5
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benijdenswaardigfle op aarde . Ware ik ougehuwd, dan nag
zoude ik, u thans aanfchouwende, aan geene andere mijne
band bieden ."
„ Waarlijk, een lief compliment " hernam mevrouw . P"*
met een' zucht . " Maar, lieve vriend , denk eens twintig jaren terug : wat was ik toen? en wat ben ik nu?"
„ Wel, thans eene fraaije vrouw, en toen een fraai meisje . Waarlijk, ik ruilde bet eene voor bet andere niet :' ij ftond op, en drukte haar, al kusfende, aan zijne borst .
• o ! Wij waren gelukkig . . . . zecr gelukkig. En echter
Un ding, lieve vriend, flechts den ding outbrak, welk bet
geluk van andere huwelijken voltooit ."
" k verfla u - een kind, dat uwe bekoorlijkheid en uwe
deugden erfc . Maar (bier kusre hij teeder de hand zijner
echtgenoote) gij zijt uog eersc acht-en-dertig, en 1k naauwelijks veertig jaar. Wie weet! mogelijk
" o, oe gelukkig ware ik dan! Wel is waar, flechts een
eenig kind verfchaft niet minder kommer en vrees, dan
vreugde . let geringfle coeval kan ons heczelve ontrooven.
Maar ja, twee kinderen
"
„ Gij bebt gelijk . En Wet twee, maar drie : want met bet
tweede, indien bet eerfle flierf, waren wij wederom in denemel zal ons
zelfden angst .
k bond mij verzekerd, de
verhooren . Nog drie kinderen zullen rondom ons fpelen ."
• Lieve vriend," hernam zij, al lagchende, „dat ware to
veel, en zoude ons in nieuwe verlegenheid brengen _- bij
voorbeeld, als bet eens jongens waren?"
• We!, zeer goed . Wij hebben tiijua vijf . en- twintigduizend gulden inkotnen : waarlijk genoeg voor ons en voor
hen . Den oudllen belletn ik voor bet leger, den tweeden
voor de flaatkundige loopbaan . Beide zullen veel kosten, maar zij zullen wel voorckomen . Wij hebben bloedverwan .
ten, rang en aanzien ."
„ Maar, lieve vriend, gij hebt den jongften vergeten ."
„ Den jongilen? -- neen : hlj wordt geestelijke-domheer,
bij voorbeeld . fer mangelt aan geene prebende ."
• Wat! - doniheer? Miju zoon een paap? Neen, waarlijk, dear komt fliers van :'
• Dear komt niets van? Meg ik vragen, wrArom niet? ij
ken immers abt, vorilelijke abt, bisfchop ens . worden ."
• Nooit! 1k wit de moeder van geen' tnonnik zijn, noch
mij n'
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tnijn'. zoon met eene kaalgefchoren kruin in de kloosterpij
aanfchouwen . Foei! hoe kunt gij dit in uwe herfens krijgeu? Al had ik honderd zonen, zoude ik dit Diet toeflaan."
,, Gij zijt toch zonderling geluimd , lieve vrouw ! Wat
Loch zijn en ons geluk is, zoudc gij , met at uw vooroor.
deel tegen den geestelijken fland, gaarne toegeven."
,, En ik - ik zeg bet u ronduit en ftellig : in eeuwigheid
niet ! Gij moogt dit luim heeten ; ik weet , gij houdc gaarne
van de 1uln, om als beer to gebieden : maar vergeet dan
toch Diet , dat oolc eene moeder hare regten heeft ."
• Volflrekt geene. De vader befchikt.i°
„ En als de vader nu verkeerd befchikt?"
• Al dacht ik verkeerd, mavrouw, dan zoude uwe befchikking voor mij de laatfte zijn . k fla u borg, dat, als
dit gebeurde, ik mijnen wit zeer wel zou weten to doen
gelden ."
,, Mijn hemel! ja, ik weet bet : gij zijc mijn man en beer ;
maar ik heb de cer Diet, om uwe dienstinaagd to zijn .
„ En ilc Diet uw hofnar, mevrouw .
k heb u in ailes,
misfchien wel veel to veel, toegegeven . Maar, hoe gaarne
ik grillen verdraag, er komen echter, vergeef bet mij , fom .
wijlen imvallen, die veil to grof zijn om to verduren ."
• k bedank u zeer voor dit onderrigc, dat mij daarvan
juisc bet flelligst bewijs levert .
lt zal niet beflisfen, wie
onzer wel de toegevendfle geweest zij . jaren lang verdroeg
ik met flilzwijgen uw-e onwelvoegelljkheden, en vergaf ze u
edelmoedig, meer als feilen des verilands en der opvoeding,
scan van bet hart . Eindelijk, echcer, wordt zelfs bet hemelfche geduld afgemat ."
,, Gij hebt volkomen gelijlc : bet mijne werd reeds lang
door uwe luimen en grillen op harde proeven gefleld . Gij
moogt wel van geluk fpreken, dat ik dit dwangjuk Diet reeds
vddr jaar en dag verbroken beb : want bet valt, waarachtig,
geheel Diet aangenaam, de gehoorzame dienaar uwer dwaasheden to zijn • k moet u dit wins voor altijd ronduit zeggen ."
,, Wanneer ik voor de vuist met u had willen fprelcen,
dan hadt gij reeds ling behooren to weten, dat gij een trorsch,
zelfzoekend baatzuchtige zijt, met wien bet zeer moeijelijk
uic to houden is : een beeld zonder hart, dat veel van gevoel
fpreekt, omdat men juisc her meeste praalt met hetgene men
niec bezit :
„ Waar-
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,, Waarlijk? Daarom praalt gij dan zoo gaarne met uw
verftand en met uwe teederheid. Anderen moogt gij daar.
mede misleiden ; maar ik, dank of geklaagd zij de
emel!
ben reeds lang van die dwaling teruggekomen. De deugd is
bij u eigenlijk niets alders, dan vrouwelljke gril .
oe meer
ik uw binnenfie heb leeren kennen, des to hatelijker is mg
uw uiterlijk pronk-voorkomen geworden .
ad ik geen me
delijden met u, dan gewis had ik u, v66r jaar en dag, naar
uwe familie teruggezonden, om rust en vrede to hebben .
,, Waarlijk, gij voorkomt mijne wenfchen . Een ftijf en
vervelend eigenbelangzoeker, als gij, is niec gefehapen om
gene verftandige vrouw ce behagen . En, na zulk eerie verklaring, begrijpt gij zeer ligt, dat nij geen grooter genoegen
kan to beurt vallen, dan em, zoo fpoedig mogelijk, van u
ontflagen to worden ."
k
,, Allerliefst! Zoo onttnaskert dan zich alles geheel .
houd u aan uw woord, en verlang niets meer . Vaarwel ;
drootn genoegelijk ! Morgen is de zaak gereed ."
oe vroeger hoe becer, mijnheerl"
„
Zoo fcheidden zij beide van elkander . Den volgenden dag
werd de notaris geroepen. De getuigen verfchenen . De akte
van fcheiding werd gefchreven en wederzijds onderteekend,
wat ook vrienden, vriendinnen, magen, zelfs perfonen van
den eertten rang, daartegen inbrengen, bidden of waarfchuwen mogten . De fcheiding volgde .
Alzoo werd eene langdurige en fchijnbaar gelukkige echtverbindtenis plotfelijk losgerukt . De belagchelijke twist over
bet toekomflig lot van drie zonen, die nog niec geboren waren, verfcheurde den band, then men voor eeuwig Meld
vastgefnoerd . En inderdaad, mijnheer en mevrouw P**
behooren evenwel tot de behagelijkfte menfchen . Men kan
bun niets to last leggen, dan zwakheden, waarvan niemand
vrij is .

„ lnchtig noemdet gij dit voorval," fprak L 0 U Z E met
eel betrokken gelaat ; ,, maar , lieve tance , mij heeft zulks ge .
heel ter neder geflagen . k befef nu volkomen, hoe de echt,
van tijd tot tijd, ongelukkig kan worden, zelfs onder hen,
die elkander harcelijk beminnen . Gij hebt mij waarlijk zeer
gegriefd, en moogt mij wederom troosten, om mij niet geheel troosteloos ce laten . Nu kan ik waarlijk mijnen aanflaan-
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flaanden echtgenoot niet zonder vrees voor de toekomst aanfchouwen . Denk eens, welk een lot "
• Wat meent gij?" vroeg de tance .
• Ach, tante, indien ik maar niet veroudde! . . . din,
dunkt mij , ware ik zeker, dat A mijnen man beftendig aan
mij zoude verbinden ."
• Gij vergist u zeer, mijn lieve kind! Al bleeft gij altijd
even jeugdig en fchoon als heden, dan nog words bet oog
van den man, door veeljarige gewoonte, toch eindelijk daar .
omtrent onverfchillig . Gewoonte is de grootfte tooveres der
wereld.
et fchoonfte en bet leelijkfte wordt alledaagsch . s
men jong en men wordc oud, dan verhinderc de gewoonte,
zuiks to bemerken . - Maar ik wil u een geheitn mededee .
len, dat welligt
"
• juist dat," viol haar L 0 U Z E in de rede, „ juist dal
wilde ik zoo gaarne hooren ."
„ Luister dan met aandacht! Wat ik u zeg, ken ik bij
ondervinding .
et eerfte middel tot eenen gelukkigen echt
verhindert reeds de mogelijkheid van tweedragt, en moet
eindelijk fpinnen en vliegen zelve tot de beste vrienden maken . flet tweede is bet beste en zekerlle middel tot beboud
van vrouwelijke bekoring ."
„ Dat is inderdaad een belangrijit geheim, lieve tante!"
• filet eerfle middel is dit : Neem uwen bruidegom, in bet
eerfte eenzaam uurtje na uwe verbinding, ter zijde, en vorder
van hem eene zelfde gelofte , als gij hem doen zult . Belooft
elkander plegtig, dat gij nimmer, zelfs niet fchertfende, met
elkatider kibbelen , of elkander onvriendelijk bejegenen zult .
Nimmer, zeg ik, nimmer! Zelfs de twist uic fcherts, bet
kwellen uit enkmle plaagzucht, wordt oefening, en daarna
ernst . Vergeet dit nooit! -- Verder, beloofc elkander bartelijk en plegtig, dat gij wederzijds nooit eenig geheim zult
hebben, onder welk voorwendfel of onder welke verontfchul
diging dal ook ziju moge. Gij moet elkander, ieder oogenblik, door en door kunnen zicn . Ook dan zelfs, wanneer de
een of ander bier of daar mogt gedwaald hebben, geen oogenblik gewacht, maar ronduit gebiecht ; ja, al moest her zelfs
met tranen zijn, opregtelijk gebiecht! - En offchoon gij
beide vobr elkander niets, volftrekt Wets, geheim houdt,
moet gij, daarentegen, uwe innerlijke belangen van huis,
echt en hart zorgvuldig geheim bouden voor vader, moeder,
zus-
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zuster, breeder, tante, ja heel de wereld . Met God, vormt
gij u to zamen uwe eigene ftille wereld . Elke derde en vier.
d e perfoon, dien gij daarin crokt, zou partij kiezen, en weldra tusfchen u beide flaan . Dat moet niet zijn . - ernieuwt
deze geloften bij elk voorval van belang, inzonderheid bij
elite verzoeking ; gij zult er u wdl bij bevinden . Op deze
wijze zullen uwe gemoederen to zamen opgroeijen, en zich
al vaster en vaster aaneen hechten ; gij zult beide flechts ddn
elaas! indien menig jong echtpaar dit eenvoudige
zijn.
voorfchrifc der echte levenswijsheid op den bruiloftsdag ge.
kend en tevens zich ten nutte gemaakt had, hoe menige echt
zou dan gelukkig geworden zijn, die thans diep ellendig is! "
L o u Z E kuste de hand barer tante vurig. „ k gevoel,"
fprak zij, „ bet moet zoo zijn . Waar zulks niet beftaat,
blijven de gehuwden, ook na bet trouwen, als twee vreem .
den, die elkander niet kennen .
ec moec zoo zijn ; want
zonder bet innigfte vertrouwen beftaat er geen geluk . En
nu, lieve tante, blijf'c nog uwe raadgeving over wegens bet
behoud van vrouwelijke fchoonheid ."
„ Wij mogen," hernam de tante, al lagchende, „ geenszins ontveinzen , dat een knap man ons honderdmaal beter
gevalt, dan een leelijk ; en zijn wij behagelijk van voorkomen en zacht van manieren, ook dan kunnen wij niet misfen
den man to behagen . Met dac alles, wat ons, behalve vel en
haar en geflalce en kleur, even als in een ftandbeeld, nog meer
doet behagen ; wat ons bepaaldelijk nog veel meet, ja bij uicluiting op den duur alleen behagelijk maakt bij onzen echcgenoot, die ons dagelijks gadeflaat, is bet bezielde in bet
beeld : bet zijn de deugden des gemoeds, welke zich allerwegen door oog en fpraak, door ernst en blijdfcltap en treurigheid vertoonen, en in bet ftille huisielijke leven nog fter .
ker fchitteren . - Eene jonge vrouw alzoo, welke hare
fchoonheid wit behoeden, beware dan oak zorgvuldig haar
gemoed, alie die fchoone hoedanigheden van bet hart, alle
die deugden, door welke zij den geliefden aan zich alleen
bettendig kan vastketenen . et beste behoedmiddel der deugd
tegen alle veroudering is de godsdienst, deze inwendige
vereeniging met God, en bet geloof aan de toekomst.
ec
is de echte godsdienf'igheid zonder dweeperij , welke alle
menfchen behagelijk maakt, en, telkens met hernieuwde
jeugd, den reinen en blijden wandel vormt op aarde .
„ Zic
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„ Zie daar, lieve fehat," vervoigde de tante, „ de gezindheden, den goeden wit en de beste praktijk, welke atleen uit echte levenswjjsheid voortvloeitl Met de verwisfeling van tijd en omftandigheden, ja van onze neigingen zelve, omdat de fchrauderheid met de jaren niet altijd evenredig zeker toeneemt, blijfc de grondflag des huwelijksgeluks

onfchendbaar en onverauderlijk . God en de toekomst blijven
voor ons voorwerpen van hetzelfde voortdurend belang, die

ons en onze geliefden onverbreekbaar vastketenen . Bewaar
dus een onfchuldig, vroom gemoed, dat zichzelf van zijne
onfchuld bewust is, en alzoo gerust op God vertrouwen mag!

Ook dan behoudc gij met voile zekerheid die fchoonheid der
ziele, welke u tegenwoordig de onbegrensde liefde van
uwen bruidegom verfchaft .
k behoor noch tot de zoogenoemde fijne vromen, noch tot de
errnhutters of dwee
pers ; ik ben uwe zeven endertigjarige tante, die gaarne dansc,
zich behagelijk kleedt, en gaarne fchertst ; maar juist daarom
zeg ik bet u, met waarfchuwenden ernst : zijt en blijf gij

eene lieve, vrome Christinne, en gij zult eenmaai, en als
moeder, en als grootmoeder, fchoon zijn en fchoon blijven

tot in den dood !"
L o v t z E floeg hare fchoone armen om den bats barer
beminnelijke tante ; en de ftille verzuchting : ,, k dank u,
mijn befchermengel ! " was de innige uitdrukking van haar
diepgetrofien gemoed, welke zij met eenen heiligen traan bevestigde.
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Travels through Rusfia, Tartary and Turkey .)

e Cherfon, in de rim, rust de aseh van
OWARD, den
edelen menfchenvriend, die zich geheel voor bet welzijn der
menfchen opofferde, en tot zijn' laatften ademtogt door de

werkdadige uicoefening van elke deugd tot een voorbeeld
diende . De bier volgende berigten wegens zijne laatfte le .
vensuren werden mij door twee vrienden van
OWARD,
den Admiraal M O R D w N O F, die toenmaals bet opperbevel
over de vloot in de Zwarte Zee voerde, en den Admiraal
PR ES TM A N, een' Engelschman in Rusfifchen dienst, mede-

gedeeld, welke beiden ooggetuigen van zijn' dood waren .

o-
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OWARD werd op zekeren tijd verzoeht, eene vier mij .
ten van Cherfon wonende dame to bezoeken, die gevaarlijk
krank was. Dit verzoek weigerde hij wel in bet eerst, dewijl hij flecbts voor de armen praktizerend arts was ; maar
toen hij hoorde, dat de dame zich in bet uiterfte levensgevaar beyond, willigde hij hetzelve in, en begaf zich op weg,
om haar to bezoeken . Nadat hij haar de noodige middelen
voorgefchreven had, reed hij naar Cherfon terug. Met de
vrienden der dame was nogtans de affpraak gemaakt, dat, in
geval bet met haar beterde, men hem weder zou laten roepen ; doch dat dit onnoodig ware, wanneer, gelijk hij alle
-regen had to vreezen, haar toefland verergeren mogt . Br
verliepen hierop tien dagen, zonder dat
OWARD weder
bet geringile van de dame hoorde . Eindelijk kreeg hij toch
con' brief, met berigt, dat bet veel beter met haar ging,
en met verzoek, haar zonder tijdverzuim weder to bezoeken .
Uit den datum des briefs bleek echter, dat dezelve acht dagen oud en op eene onbegrijpelijke wijze ergens was blijven
liggen .
OWARD haastre zich nu zoo veel als mogelijk was
om de dame to bezoeken ; en daar hij zoo fpoedig geen ander paard bekomen kon, nam hij een oud trekpaard, dat in
bet huis van den Admiraal M O R r W N O F tot waterdrageu
gebruikt werd, en begaf zich met hetzelve op weg.
et
was reeds Nat in den herfst ; bet weder was koud, zeer
flormachtig, en de regen viel bij f}roomen neder . Toen hij
aankwam, lag de dame op flerven : dit gezigt, gepaard
met de uitgeflane vermoeijenisfen der reis, maakte zulk een'
hevigen indruk op hem, dat hij eene koorts kreeg.
ij zelf
fchreef nogtans doze koorts aan eene andere ooxzaak toe .
ij had, namelijk, der kranke eene artfenij gegeven, door
welke de uitwafeming moest bevorderd worden ; en, zoodra
deze plaacs vond, had hij, om deze gewenschte uitwerking
door bet ontblooten van haren arm niet to firemmen, zijne
band onder de deken getloken, en haar den pols gevoeld :
hierdoor geloofde hij nu van hare koorts beftnet re zijn . De
dame ftierf kort daarna in zijne tegenwoordigheid, en hij
keerde naar Cherfon terug.
ot was gedurende zUn ganfche verblijf to Cherfon zijne
onafgebrokene gewoonte geweest, dagelijks op zeker uur bij
den Admiraal P R E S T M A N to gaan : bier pleeg hij telkens
zijn horologe op de tafel to leggen, en zich juist een uur
met
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met den Admiraal to onderhouden ; want hij nam in de ver .

deeling van zijnen tijd, en in alles, wat hij deed, de ftiptfte
orde en regelmatigheid in acht . Toen hij, derhalve, cenige
dagen na deze reis, eens op een' morgen niet naar gewoonte
kwam, werd de Admiraal zijnentwege bekommerd, en ging
terftond zelf bij hem ; hij vond hem ook to huis in zijne
tlaapkamer bij de kagchel zitten .
OWARD zeide hem da .

delijk, dat bet einde zijns levens naderde, en dat hij hem
voor zijn bezoek dubbel dankbaar was, dewijl hij hem nog
een en ander to zeggen had . De Admiraal hield dit voor een'
aanval van hypochondrie, en poogde derhalve bet gefprek

eene vrolijker wending to geven ; maar
OWARD zeide :
• Gij zoekt mij to verflrooijen, P R E S T M A N 1 en van de
• gedachte des doods to verminderen ; maar gij hebt onge.

• lijk : de dood heeft voor mU niets fchrikkelijks ; ik heb

„ hem altijd welgemoed, hoewel niec met vermaak, tegen• gezien ; en thans, nu ik voel dac hij mij nadert, ben ik
y, geheel op zijne komst voorbereid .
k weet zeker, dat ik
„ nog maar weinig uren ce leven heb ; want, bij mijne ge-

„ houdene levenswijze, is bet volflrekt onmogelijk , de
• koorts, die reeds federt eenige dagen mijn ligchaam ver-

• woest, to overwinnen . Wanneer ik geleefd had als gijlie .
„ den, wanneer ik veel vleesch gegeten en wijn gedronken
• had, dan zoude ik misfchien thans, door een' geftrenger
• dieet, mijne krankheid nog meester kunnen worden . Maar

„ hoe kan ik mijn' dieet verminderen, daar ik, federt vele
• jaren, van groente en water, een weinig thee en brood
„ gewoon ben to leven' Van dit voedfel laac zich niets af-

• nemen ; gevolgelijk moet ik fterven . Voor zulit een' ferk',

„ vast' M2.11, a!s gij , P R E S T M A N 1 ware zeker zulk eene
• koorts flechts eene kleinigheid ."

ierop begon hij dadeiijk van zijne begrafenis to fpreken,
en verklaarde met alle mogelijke bedaardlieid, op welk eene
wijze his begraven wilde worden .
et plaatsje bij bet
,,

„ dorp Dauphigny ware mij zeer lief . Gij kent bet, P R a S T„ M AN! want ik heb u meertnalen gezegd, dat ik daar gaar .

„ ne begraven wilde zijn ; maar dringend moet ik u bidden,
„ wanneer uw oude vriend u nog dierbaar is, last niet toe,
• dat bij mijne begrafenis de minfle pracht plaats hebbe, of

„ dac mij een gedenkteeken opgertgc worde, of eenig op• fchrift de plaats verrade, waar ik lig . Leg mU flit en geY y
„ rust
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„ rust in de aarde, plaats een' zonnewljzer op m1ftr g'raf, en
„ tact ntt

vergeten worde ."

Ejierop verzoCht hfj tier Ad

miraal, dat hij geen' tljd verzuimen zou, om hem wegeng

de vervulling van zijh' wensch ten aanzien zfjner begtaafplaats zekerheid to verfchafhn, maar dadelijk heengaan, en
met den eigenaar des lands, wegens affland van hetzelvb,
eene overeenkoinst treffen .

De Admiraal moest zich naar zijn' wit fchikkeh, en den
treurigen last volbrengen ; hij deed bet echtet nit zonder
vrees, gelijk hij zelf verhaalde, dat de lieden hem vbor
dwaas zouden houden, dewijl hij wegens eene begYaafplaats
voor een' nog levend' mensch, en van wien niemand twist

dat hij krank was, onderhandelde . Des nlettegenftaande verb
vulde hij den wensch van
o W A RD ; en, nadat hij d'e zaalc
tot hand gebragt had, keerde hij , met bet be'rigt daarvan,
tot hem terug.

et gelast des kranken helderde hierbij

zigtbaar up ; men zag zijn genoegen in seder' trek doorftralen, en hij maakte dadelijk toebereidfelen om zicb to bed to
urt daarna maakte hij zijn' ulterflen wil, en bebegeven .
noemde tot executeur van denzelven een' gecrouwen diennar,

die, federt eene reeks van jaren, meer zijn vriend dan zijn
bediende geweest was ; dezen droeg hij op, zijn' laatilen wil
naar Engeland over to brengen .
Deze bezigheid verrigtte hij nog met zijn voile veruiand,

en cerst toen hij haar geheel afgedaan had , begon hij to ijlen .
Toen de Admirant P R E S T M A N, die hem voor een' korten

tijd verlaten had, weder bij hem lcwam, vond hij hem overeind in Let bed zitten, en met een fchriftelijk opltel bezig,
dot, gel3k hij zich nitdrukte, een aanhangfel tot zijn' seat .
lien wil zijn zou ; doch bet beftond ilechts nit afgebrokene,
onzamenhangende woorden, die volilrekt geenen zin hadden,
en waarvan bovendien nog een groot deel onleesbaar gefchre .
wen was . Dit zonderling gekrabbel moest de Admiraal, op

zijn dringend verlangen, als getuige onderteekenen ; hij deed
her dan ook om hem genoegen to geven, maar fchreef'zijn'
naam met Rusjfehe letters, opdat, gelijk hij zelf zeide, zijne

vrienden in Engeland, wanbeer zij zijne handreekening onder
zulk eene Codicil zagen, niet mogten denken, dat hij insge .
lijks een' aanval van koorts gehad en niet wet bij zijne zin .
nen geweest was .

Nadat nu deze vermeende Codicil tot zijm testament vol .
eiu-
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eittdigd was,

wend u ow A ! b weder geruster, en kreeg ook
zijne volt kennis weder . Toevallig kwam joist een
brief nit EEagelaird aan hem, met berigt, dot bet met de ge.
weidra

&ondheid ins zoons veel beter ging, en men gegronde hoop
Md. op een fpoedig en volkomen herflel (*) . Dezen brief las
2ijn bediende hem overluid voor, en toen hij geeindigd had,
keerde
0 W A R ii zijn gezigt naar hem toe , en zeide :
,, La
dit Met een genoegen voor een' flervenden vader?"
Eene pans dasrna gaf hij to kennen, dat hij zeer ongaarne

volgens de gebruiken der Griekfche kerk begraven zoo wor-

den, en verzocht den Admiraal

P R E S T M A N, dat by iede .
, e deelneming der Rusfifcbe geestelijkheid aan zijne begra.
r
fenis verhinderen, en help beloven zoo , hem geheel volgens
de gebruiken zijns vaderlands to begraven, en ook de gewo1 e gebeden bij zijn graf to lezen . Dit was zijn laatfle ver-

zoek, en kort daarna hield hij op met fpreken . De Admiraal 114 OR D W N 0 F kwam om hem to bezoeken, en vond
hem reeds met den dood worflelende . Te voten had men

reeds meermaleu, hoewel vergeefs, bij hem aangedrongen,
dat hij toeflaan zou , een' arts to laten halen ; doch toen de
Admiraal m 0 R D W N o F dit verzoek op bet nadrukkeljjkst
herhaalde, gaf
o W A 1t D zijne toefemming met een zactrc
hoofdknikken . De doctor kwam , maar kon Met meer helpen ;
hij fchreef den kranke, die reeds begon to rogchelen, ech-

ter nog een' mukusdrank voor. De Admiraal M o R D W N o t

zelf reikte hem denzelven toe, en bragc bet ook zoo ver,
dat hij een weinig daarvan innam ; maar het overige weigerde
hij, en gaf door teekens duidelijk to kennen, dat hii de ge.
beele artfenij afkeurde . Nu werd hij geheel opgegeven, en
blies ook kort daarop den laatflen adem ult .
Er beflaat geen portret van
OWARD, want hij heeft
21ch volflrekt nooit willen laten fchilderen ; na zijn' dood

liet nogcans de Admirsal M o R n w N o F een afdrukfel in gisp
van zijn gezigt maken, en de daaruit vervaardigde busts
moec f'prekend gelijkende zijn .
et afdrukfel zeif werd den
vriend des ovetledenen, den

eere w L a E

zonden .

a t C E, toe$e

a

(*) De noon van a o w Au

nigheid gehad .

RF

s

Yv

bad een' aanval van krankzitt,
2

O W A P E S ET MS AT NMAN
de ,Engelfche
en de gezamenlijke
lijkgebeden bij
Generaala
zijn graf
en
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. D werd werkelijk op de door hem gekozene plaats
begraven, en, ingevolge van zijn verlangen, las ook de Admiraal P R
.
Maar zijn wensch, om geheel in flilte begraven to worden,
werd niet vervuld ; want er tlroomde niec alleen eene ontelbare menigte menfchen toe, maar ook de lijkflaacfie was
prachtiger, dan den geflorvene sangenaam geweest ware .
Behalve den Vorst van Moldavie, de Admiraals MORDw N o F en P R
Stafofcieren van bet garnifoen, volgden ook de Magiflraats .
perfonen en al de voorname ooplieden van Cherfon bet lijk
in hunne koetfen, en een kommando avallerij begeleidde
den trein . Eenigen tijd naderhand werd hem een gedenktee .
ken opgerigc, hetwelk nogtans niet, gelijk lit) gewenscht
lead, enkel in een' zonnewijzer beflond, maar in eene piramide van gebakken (teen ; bet geheel was met fleenen palen
en daaraan vastgemaakte ketcingen omringd . Van dit laacfe
is echter geen fpoor meer voorhanden, en waarfchijnlljk zal
ook de piramide de vernielende tanden des tijds niet tang
meet wederitaan . Nog weinig jaren, en men zal de plaacs
niet meer kunnen aanwijzen, waar de edelfle menfchenvriend,
OWARD, begraven ligt . Maar hij heeft dit zelf
gewenscht, en flechts in de harten der nakomelingfchap zai
hij eeu blijvend gedenkceelcen vinden .
DE VOGELSP N.
Deze gedrogtelijke fpin, wier ligchaam anderhalf duim tang
is, wordt inzonderheid menigvuldig op Martinique gevonden .
Zij fpint Been net, maar onthoudt zich in rotsfpleten, en
werpt zich in openbareu flrijd op hare prooi . Zoo doodc zij
Colibris, vliegenvogels en zelfs kleine hagedisfen, die zij
deeds in den nek aangrijpt, alsof zij wist dat dit de gevaarlijkfte plaats voor hen is . Uit hare flerke tanden fehijut
ten vergif in de wonden, die zij toebrengt, to vloeijen ;
want men acht deze veel gevaarlijker, dan zij, volgens hare
diepte to oordeelen, zouden zijn .
are eijeren wikkelt zij
in eeue foort van witte zijden watten ; zij legt er i8oo i anon
op eenmaal, en, bij hare vruchtbaarheid en de taaiheid van
baar leven, zou weldra bet ganfche eiland met deze affchuwe-
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welijke en gevaarlijke dieren bedekt zijn, biiaidien de natuur
bun niet, in de roode mieren, werkzame en ontelbare vijan .
den verwekt had , die bet grootfte gedeelte der kleine fpinnen, zoodaa ztj nit de eijeren gekropen zijn, weder vernielen .

DE AM ER

A ANSC

( ournal of the Royal

E ZEESLANO .

nfiitution, Vol.

V.)

n 0ogstmaand van 5817 vertoonde zich in de haven vans

Gloucester, bij kaap Ann, omtrent o mijlen van Boston,
eene ongemeen groote Slang, waarvan eenige for dit onder .
zoek afgevaardigde Leden des Linndfchen Genootfchaps van
Nieuw .Engeland bet volgende berigt geven :

Dezelve verfchijnt flechts bij itil weder en eene kalme
zee, nagenoeg op de oppervlakte van bet water .
aar lijf
beeft, in bet midden, ten naastenbij de dikte van een . half
biervat ; nan kop en ftaart echter dunner. Zij zwema in eene
xegte lijn voort, en de vele buigingen komen vrij no over .
een met de bewegingen der gewone tonboeijen . De fnelheid
barer beweging bedraagt bet derde gedeelte van eene miji in

vier minuten, latende achter zich een geweldig fehuim, meet
dan een zesde deel van eene mill long . De beweging der
golven begunftigt de waarneming van aren voortgang . zelfs
wanneer zij geheel gedoken is, zwemmende alsdan flechts

in

eene kleine diepte. Bij verandering van rigting neemt zij
eene tegengellelde beweging nan, waarbij kop en flaart elk.
ander tot omtrent drie voeten naderen .
et boveufle gedeel •
to van den kop fchijnt vlak .
et lijf was to groot voor bet

veld des verrekijkers, om bet meer to vatten, dan op eene
lengte van vijfenveertig voeten ; zoodat de ganfche engte
wel op tachtig, zoo Wet op honderd, voeten mag berekend
et lijf is bijna zwart, heeft een aantal bulten,
worden .
en zeven tot acht blijkbare afdeelingen .

LETS WEGENS MOZART'S
MOZART,

{

NDER

AREN.

bij zijne maagfchap volgens zijnen doopnaatn

geheeten, was naauwelijks drfe jaren oud,
teen zijn vader zijn zevenjarige zuster op bet klavier begon
Y y 3
to
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to ouderwUzen. Terilond openhaarde zich z#jaa vahazeti 1*
ij vend . een ze r grQOt beha.
aauleg voor de toonkunst .
gen om gedurig de terts aan to flaan, en nooit was hij vroli,}ker, dan wanneer h}{ dit harmonisch akkoord getroffet ;
had. Na zijn vierde jaar leerde hem zijn vader, al fehertfen .
de, eenige menuetten en andere muzijkflukjes, waarbij onderwijzer en leerling zich even zeer vermsakten . n. korten tijd
maakte bij eenen zoo fnellen voortgang, dat hij, in zijn
vijfde jaar, reeds kleine opflellen maakte en zi}nen vader
voorfpeelde, die, otn deze ontwikkeling van talent san to
moedigen, zicbzelven de moeite gaf om die op to teekenen .
'Yddr dezen lust in de muzjk, behaagden hem alle kinder
fpefen van eenige bereekenis dermate, dat hij dikwerf eten en
drinken daarvoor vergat . Bij elke gelegenheid openbaarde
bij een zeer levendig gevoel. Tienmaal op ddnen dag vroeg
hij zijne fpeelmakkers : ,, ebt gij mij lief ;'" eu wanneer de
een of ander . om hem to plagen, ncen antwoordde, barstte
hij in tranen uit. Zoodra hij echter de muz k leerde, ilelde hij alie kfnderfpelen ter zijde, ten ware zij met muzijk
vergezeld gingen. Een vriend van den huizc fpeelde dikwerf
met hem , en dan vond hij een bijzonder genoegen, zijn*
fpeeltuig nit de eene in de audere kamer to cragen, wanneer
daarbij een marsch gezongen of op de vio0i gefpeeld moest
word en.
Gedurende eenige maanden beoefende bij bet wetenfchap
pelijk onderwijs der jeugd met zulk eenen heerfchenden lust,
dat hij de muzijk zelve daaraan opofferde . Zoo lang hij leer.•
de rekenen, waren muren en meubelen met cijfers geteekend .
Weldra, echter, itreeg de muzijk de overhand, en maakte
hij zulke groote vorderingen, dat zijn vader, die hem zorg .
vuldig gsdefoeg en zijne neiging volgde, zulks als eene zeer
ongemeene zeldzaamheid bewonderde . Zeker ooggetuige heefc
daarvan bet volgende berigt medegedeeld .
Wanneer de oude MOZART, op zekeren dig ,, met eeneil
vriend uit de kerk thuis kwam, vond hij zijn' zoon bezig
met fchrijven . „ Wat doer gij dear, w o
a ?" vroeg
de vader . - ,, k ben bezig aan bet eerfle deel van een
lavier-concert," was bet antwoord . - „ Welaan, last
vns dat fchoone fink zieni" - „ Neen ; lit ben nog bier
gereed ." - De vader, echter, nam bet papier in handen,
co toosuie ztjnen vriend een bled voi noten, welke men nogtang;
L F G A N..
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sate am de inktvlekken naauwelijks azen konda . Beide lach,
ten in den begi ie om dot gekrabbel ; maar, hl1 eene naauw.
keuriger bezigtiging, zwommen des vaders Q(en in ttapeu
van vreugde en bewondering . „ Zie eons," zeide hij tot zijn
vriend, ,r alles is volgens de regels ; jammer alleen, dat met;
bet link nie; fpelen lktan ; hot is at ca zwaar ii niemand kan
bet uitvoeren." - „ er is een Concert," hernam di knnasp,
en men meet: zich zoo long oefenen, tot dat .men ket be .
hoorlfjk fpelen •kan.
oor eens ; zoo moet bet behandpl,#
wgrdep." Nu begon hij to fpelen ; maar kwani niec verdes,
dan noodig was, om zijne bedoeling to ontvouwen . WOLF .
GANG, namelijk, beweerde flout en flijf, dat her fpelen
van een Concert even gemakkelijk was, als eon wonder tt;
doen . Vandaar hoopte hij, in de bewerking, noot op noot,
stgl is wear voigena de regels der kunst gelleld, maar zed
ptoelielijk oni nit to voeren, dat zelfs do bakwaamile kin
vierfpeler rich daarcoe buicen flat beyond .
De vader was over dit kunsttaleut van zijn' noon dermato
verbaasd, dot hij befloot, den knaap bi de Duitfcba ljoven
its to leiden. Zoodanig sets was in Salxhutg nits buitenge .
woons . Naauwelijks was w O L it G A N G zes jaren outl, of
bet ganfche gezin trok naar Munchen . De knaap en zijne
taster (welke echter naderhand, bij hear huwelijk met eenen
+ltalzhurgfc ten ofraad, dit vok vearwel zeide) fpeeldee voor
den eurvorst, met vele goedkeuring, De kiuderea ;wamen
n sr Salzburg verheugd terug, en ontwikkeldsn weldra sulk
een kunstcalent, dat hunue jeugd gene bjjzonderc aanbeveling meet behoefde . n den herfst van 1742 reisde bet ganfche gezin naar Weenen, alwaar zich de kinderen san her of
jieten hooren .
eizer F R A N S
zeide eene al fcllertfende :
,a , o Met alle vingeren to fpelen, i$ nice moeijelljk ; mast
pwe oogen to luiten en dan met Un' vinger to fpelen, dat
zoude nog der moeite waardig ziju . " - Zonder tick over
dezen zonderlingen voorflag ekn oogenblik to bedenken, be.
gon de knaap tellond met e¢n' vinger to fpelen, en we( Zoo
zuiver in maar, ee fmaak, als mogelijk was . Daarop bedekte
men, op zijn verlsugen, de coetfen, eo hij fpeelde even zoo
goad voort, alsof doze nanier hem altijd elgen geweest ware .
Van den waren geest der knnst doordrongen, lief M o&A tT, Van zijne teedere jeugd a£, zich niets voorflaon op
den aan hem gitbundig toegezwaaiden lof . $prak hij met
menY Y 4
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menfchen, die niets van de muzijk wisten, zoo fpeelde hl
nietsbeteekenende ftukles ; in tegenwoordigheid, daarentegen,
van kunstkenners de moeijelijkfte, en wet met atle mogelljke
tnfpanning, zoodat zijn vader dikwerf list gebruiken moest,
om perfonen van aanzien als kunstgenooten op to geven,
Toen de zesjarige knaap voor eizer F R Arts zoude fpelen,
vroeg hij : ,, s de eer W A G E N S E L pier bier? ij dient
bier to komen ; want hij verihat de muzijk ." - De eizer
voldeed hieraan, en ruimde lien man zijne plaats in . a Mijn.
beer W A G E N S E L," fprak de knaap, „ ik wil een Conw
cert fpelen ; maar gij moet niets overflaan ."
Tot hiertoe had W OL F G A N G alleen bet klavier befpeeld,
en zijne ongemeene gefchiktheid voor dit fpeelcuig deed bij.
kans wile uitzigten ter zijde ftellen tot beoefening van een ander .
Moor nu bragt hij nit Weenen eene kleine viool to Salkburg me.
de, welke men hem ten gefcbenke gegeven bad . ort hierna
kwam W E N Z L, een goed vioolfpeler, bij zijn' vader, om hem
over zes trio's to raadplegen, welke hij op zijne Weener
reis gemaakt had . S C A C T N E R, des Aartsbisfchops trompetfpeter, die daarbij tegenwoordig was, verhaalc bet volgen4
de : „ De vader fpeelde den bas, W E N z L de eerlte vlooi,
en ik zou de tweede fpelen . Nn verzocht W O L F G A N G,
om mijne partij over to nemen . Zijn vader weigerde hem dit
kinderachtig verzoek, dear hij de regels niet genoegzaam
kende, en hij dus voor zulk eene task nog niet berekend
was . De knaap antwoordde, dat hij bet onnoodig achtte,
cm tot bet fpelen der tweede viool eenig on derrigt to beko .
men .
alf toornig beval hem zijn vader, hem niec to fto .
ren, dear hij voortging . W O L F G A N G Was hierover zoo
gevoelig, dat hij bitterlijk begon to fchreijen . Dear hij nu
met zijue kleine viool henenging, verzocht ik den vader,
dat hij hem met mij zoude later fpelen, hetgeen deze ongaarne bewilligde . ,, Welaan," zeide hij eindehtjk, " gij
moogt met den
eer S C A C T N E R fpelen, moor zoo
zacht, dat men u niet hooren kan ; anders zend ik a terfond henen." - Wij be onnen onze trio ; de kleine M oZ A R T fpeelde mede ; maar tot mijne groote verbazing bemerkte 1k, dot ik daarbij vol!}tekt overtollig was . Stilzwijgende legde ik mijne viool neder, en keek den vader aan,
die bij dit fpelen van sandoening fchreide . ec kind fpeelde
afe de zes trio's ten einde toe mede . De lof, then hij
des-
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deswege van ons ontving, bragt hem op de gedachte, dat
hij ook de eerfte viool konde fpelen . Oni hem aan to moe .
digen, lieten wij hem deze proef nemen, en konden ons van
llagchen niet onthouden, door zijne proeve nog onvolkomen
was, zonder echter bier of daar to blijven Mien,"
A R T

A G O.

arthago! fchoon uw puin, bedekt door 't ftof der jaren,

Der dichtkunst fchaars een bloempje biedt ;
Was mij door 't lot vergund, eens op dot puiu to ftaren,
Dan flemde ik, tot uw' lof, mijn fnaren,
En bragc u 't offer van mijn lied .

a, mijn Bataaffche Tier zou longs uw' bouwval klinken,
Mijn Loon wedrgalmen tot in Barka's zandwoestijn ;

't Voorheen zou voor miju' geest in vollen luister blinken,,
et heden aan mijn oog ontzinken,
En ik, aan 't Punisch firand,

arthago's dichter zijn .

Mar neen! mijn voet zal nooit bet roemrijk oord betreden„
Waar eenmaal Dido's zetel flond ;
Want gij , o koningin der fleden 1
Door yolk bij yolk werdt nangebeden,

En grootsch de hulde ontvingt van 't halve wereldrond .
Ontzegt het lot mijn' wensch, eenmaal den grond to drukken s
Die zoo veel flof tot zangen biedt,
'k Voel toch, in 't hart, een zoet verrukken ;
De dichtkunst zal voor mij de fehoonfle bloemen plukken,
En 'c rein gevoel van 't hart fchenkt leven aan mijn lied .
De geest des handels fprak : „'k Wil mij een' tempel bouwenj
„ En kiezen mij een yolk, dot d'eerdieist daar verrigt ;
• 'k Wil non dot heiligdom mijn fchatten toevertrouwen ;
„ De wereld zal mij daar in al mijn' glans aanfchouwen ."
ij zweeg - arthago werd geftichc.

• Toppunt van uw' roam! toen, fangs de breede baren,
n vlag en wimpelpraal, uw grootheid flatig blonk.

• Toppunc van geluk, waar de eenwen nog op flareno
Toen, van den BosForus tot 1-lerkules pilaren,
U 't zeegnend welkom tegenklonk .

De
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De Noged had u todn den rljkea fehat befehorett,

Wear 't geurig morgenfaud op roemt :
Ain tdus en Enphraat deedt gij uw wetren hooren ;
Bij Arabier en Pevs en Mooren
Werdc gij beheerfelteres des oceaans genoemd .

in, toen trad elke kunst , om flrijd, uw vesten binnen ;
Befchaving zegepraalde op woestheids jammernachc ;
De httndel deed u 't zoet van vrede en rust beminuen ;
De welvaert klom ten top, en van uw rorentintiert
Blank heerlijkheid en pracht .
: elaas die majesteit ligt nu in 't ftof vertreden .
k zoek haar, maar vergeefs, san 't onherbergzaam ftrancL
arthago! koniugin der fleden!
Weleer gevierd en aangebeden ;
Ach 1 al uw grootheid zonk, bedolven oncter 't zatid .
k kan de groudvest niet ontdekken,
Waar zoo veel pracht en rijkdom ftond :
War eenmaal eerbied wist to wekken,
War eenmaal 't oog der card' kon trekken,
s naauwlijks bouwval meer, die oprost nit den grond .
hoort noemen,
Neen, homel fchoon ge uw' naam, door yolk bij yolk,
En nog u met den glans van vroeger grootheid flreetc,
'k Zal nooit, in f aaffchen zang, uw woeste helden roemen ;
Geen echt Bataaffche bard arooit immer keur van bloemeu
Op 't graf van zulk een wolvenceelt .
Verhef u, trotfbhe flad! roem op uw heldencallen!
Een mister zonder eer is nooic bewondring waard .
arthago zonk in puin ; maar grootsch is 't, zoo to vallen :
Want, bij her florten van zijn wallen,
Bleef toch arthago's eer gefpaard .
arthago's luister zonk, gelijk de zonnewagen
Ter kimme nederdaalt, bet fpoor ten eind gefneldi
Gij blinkt ; maar als een lar, wier komst verderf en plagen,
En al ',vat vreeslijk is to dragen,
n aaklig vlammend vuur, her fiddrend aardrijk fpelr ;
Nog

or
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Nog that ge, o trotfbhe fad! og flan de aloude mated,
Eenxnaal, doer Romulus, op broederbloed gegront4 ;
Mater defkt met f ildring nog aan die ontzetrende wren,
Toens m dda' annibal, arthago voor nw miweii
En enverweerbre poorren [land .
o Zon, the , met uw heidre ftralen,
i,en have wereld had verlicht!
Wharom toch moest gij droevig dalen,
Geweld en beerachzueht zegepralen,
En woedend floopen, wit door de eeuwen was geflicbt?
De geest, die 't menschdom heat, zijn' heifpelonk ontvlogen,
Zag zou veer Tenoons en groots met wrevlen hoogmoed aan ;
ij zag arthago's roem en luister en vermogen ;
et vuur der wreak vlamde in zijne oogen ;
De handel moest vergelgd, en Dido's [tad vergaan!
oort, volken ; horirt den eed, gezworen bij de aiwen!
floor, acrd', den eed van annibal!
$hart op den hetdenzoon, die . met zijn dappre fcharen,
Zich nedrwerpt op den drom van 's lands geweldenaren,
En [tact rn elken noodflorm pal !
ij rukt van d' ber aan, en ., de Alpen opgevlbgen,
Ducht hij geen' wedritand in iijn vaart
De zege zweeft hem voor, en itroont zijn roemrijk pogen :
i'ij komt ; en de aadiaar beeft voor zijn geducht vermogent
Romeinen fiddren voor zijn zwaard !
Vergeefs! wet kracht kan ooit den gang 4er tijden keeren?
\Vie kan den drang van 't lot wedrftaan?
arthago zwicht in 't eind voor 's werelds opperheeren ;
'k Zie Dido's grijze vest, door 't Roomfche vuur, verteren,
En fled en tempels zijn vergaan!
't Noodlottig uur genaakt, met fchrikbren nacht omtogen ;
Langs aarde en zee weergalmt de nare jammerkreet :
let alverwoestend vuur vlamc tot de hemelbogen ;
Verfchrikiijk is de nacht, die zelfs een' traan in de oogen
Van Rome's veldheer zwellen deed .
o

an.
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aadelmfnnelid yolk, der vrijheid trouw gebleven!
Vw roem blijft onbevlekt, al moest uw fad vergaan .
Grootsch hebt ge uwe eer bewaard ; geen finer kan op u kleven ;
Vw imam is niet verdelgd, neen! hij blijft eeuwig leven,
En de echt Bataaffche bard heft u den lofzang aan.
o

em, die, in d'eedlen ftrijd met trotfche werelddwingren,
Een' oogst van lauwren gaart, of, zwichtend, roemvol fneeft .
em flechts is de eer bewaard, dot 's dichters heilge vingren
er eerloof om zijn' fchedel flingren,
En, in 't onfterflijk lied, zijn naam onfterflijk leefc .
W. A. WARNS NC r, BSZ.
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Frankrijk,, achtte men her ten
ove raadzaam, zich de
gunst der Soldaten to verwerven, als die eenen aanmerkelijken invloed op de to vreezene groote gebeurtenisCen konden hebben, offchoon men deze flier zoo nabij geloofde .
De
ertog VAN B E R R maakte diensvolgens hekend, dot
bij in de kazerne Popincourt zich zou laten vinden , wanueer
de mailfchap aldaar her middagmaal gebruikte . Lang wachtte men op hem ; eindelijk verfcheen hij , en de foldaten zet.
teden zich ten disch, echter tamelijk morrende, door, ingevolge van dit wachten, her eten was vercraagd geworden .
De ertog, om zich regt getneenzaam to toonen, nam eenen
foldoat den houten lepel nit de hand, en proefde de i'oep,
dezelve even aan zijne lippen brengende . „Uwe oogheid,'
fprak de oude krijgsknecht, „ de foep is reeds koud ; gij
zijt to last gekomen!"
EMELVREES .

De Prediker van bet fchip Guettland , de

eer s c x W A N,
vroeg bij eenen heftigen florm aan een van her fcheepsvolk,
of hij geloofde, dot er gevaar voorhanden ware? Wanneer
de, wind niet gaat liggen, Domind , antwoordde de matroos ,
zullen wij nog voor niddernacht in den
emel ziin . -Daarvoor behoo4e ons de goede God! riep de Geescelijke
haastig uit .
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Door
C . EN

A

LAAR,

Rector der Latijnfchc Scbolen to Nijmegen (*) .

mensch is een behoeftig fchepfel ; is een zoo alge .
meen als waarachtig gezegde, dat door de ondervinding
van elk mensch dagelijks bevestigd wordt .
a, er is
welligt geen behoeftiger wezen onder al de bewoners
dezer aarde . Naakt, krachteloos en in den hat der
uiterfte behoefte komt hij ter wereld , en blijft jaren lang
in zulk eenen hulpbehoevenden toeftand, dat hij de
voortduring van zijn beltaan,althans grootendeels, aan
de iefde en zorg van anderen to danken heeft .
re overige dieren, van de groottle tot de kleinfte,
van den olifant tot bet naauwelijks zigtbare infekt , van
den walvisch tot den glimworm,van den adelaar tot de
mug, alien vinden in bet land en de plaats hunner geboorte den maaltijd dagelijks voor zich bereid, of zijn
door de natuur begaafd net kunstdriften, die zelden
of nooit haar doel misfen .Deznmutidorfchep
to van reuk of van gezigt, die door fijnheid van gevoel, anderen door fnelheid en kracht, anderen door
list en behendigheid : alien zijn toegerust met de noodige, naar hunne behoeften berekende en juist gefchii.te ,
(*) Uitgefproken in bet Nijmeegfche Departement der Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen, den 6 anuarij S S .
WENGELW .
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te , werktuigen, en elk bezit in die natuurgaven de toereikende middelen , om hem zijn voedfel , en alwat tot zijn
onderhoud en tot inlandhouding van zijn geflacht noo .
dig is, to doen vinden en verkriigen . - Verder : elk
bunner onderfcheidt door eenen natuurlijken trek of afkeer, wat nuttig of fchadelijk voor hem is, kiest onwillekeurig bet eerfle en mijdt bet laatfle .-Allen, eindelijk, kennen op bet eerfle gezigt hunne natuurlijke
vijanden en de middelen om hen to ontwijken, of zijn
met wapenen toegerust om hen to beflrijden of hunne
aanvallen of to weren .
Weirig of niets van dit apes vindt men bij den mensch .
Door langdurige ondervinding moer hij leeren kennen,
wat• tem voor of nadeelig is : door overleg, vlijt en
vermoeijenden arbeid moet hid zich meestal bet noodige
tot levensonderhond verfchaffen, of de voortbrengfelen
: de kundigheden
den ::aarde voor zich bruikbaar waken
etc bekwaaurheden daartoe zijn hij hem geen werk der
natuur, maar de vrucht van langdurige en moeijelijke
oefening : hij heeft geene kiaauwen, tanden, hoornen
of hoeven orn zi-ch to verdedigen : geen natuurlijk bar.
nas, geene fchubben, fchelpen, dekfchilden of penn.en beveiligen hem tegen de aanvallen zijner vijanden
yacht noch vederen dekken hens voor regen, fneeuw
of vorst : hii bezit geene werktuigen, van nature befletnd en gefchikt om holen onder de aarde to maken,
waarin hij zich tegen de ongemakken des weders en der
faizoerien verfchuilen, en veilig de verkvvikkingen des
flaaps genieten, of in eenen langdurigen winterflaap bet
gebrek ontwijken kan .
Zoo armoedig heeft de natuur toch wel Been barer
kinderen uitgezet . Zou men niet zeggen, dat zij heat
met eene fliefmoederlijke onbarmhartigheid weggewor •
pen en aan de ellende ter prooije overgegeven had? En nogtans is juist deze behoeftige wetland van den
mensch, als noon der natuur, de bron van zijne grootheid als redelijk wezev ; want hij is de krachtige drijfveer ter ontwikkeling van then verhevenen aanleg, die
in
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in zijn binnenite, even als een fchat in den fchoot der
aarde, verborgen ligt, en door wiens ontwikkeling hij
zich boven alle zijne mede-aardbewoners verheft en
over de werken van Gods handen heerscht .
De befchouwing dezer waarheid, geeerde Toehoor.
ders! fcheen mij, toen ik over een gepast onderwerp
ter vervulling der tegenwoordige fpreekbeurt nadacht,
niet ongefchikt toe, om ons eenige oogenblikken aangenaam en nuttig bezig to houden ; en ik vertrouw,dat
gij mij daarbij met uwe goedgunftige aandacbt wel zult
willen vergezellen, daar ik u , op eene eenvoudige en,
zoo veel mogelijk, onderhoudende wijze, zal trachtente
betoogen, ,dat de behoeftige toettand van denmensch,
„ als aardbe'woner , het middel is ter ontwikkeling zijner
„ redelijke vermogens ."
De mensch is een gezellig wezen .
ij bemint het
gezelfchap van zijns gelijken, aan wie hij zijne gewaarwordingen, zijne vreugd en droefheid kan mededeelen .
Deze aandrift gevoelde reeds onze eerfte famvader . Offchoon in eenen toeftand geplaatst, dat hem ter very
vulling zijner eerfte behoefren niets ontbrak, offchoon
door vele levende wezens omringd, riep hij evenwel,
toen hij een wezen van zijne eigene foort zag, in verrukking uit : ,, Deze i,s nu toch vleesch van mijn vleesch
„ en been van m ijne beenderen ! "
Dan , bet is niet bloot deze natuurlijke trek tot gezelligheid en ow gang met ziins gel jken, die wij ook bij
vele dieren waarnemen ; peen, her is veelmeer het ge .
voel van behoefte aan den bijftand van anderen in menigerlei omttandigheden des levens , dat den mensch aandrijtt om met anderen in verbindtenis to treden, en wij
kunnen ons uit then hoofde den mensch naauwelijks anders dan in vereeniging met anderen, hoe onvolkomen
en weinig geregeld dan ook , voorftellen .
Een eerlte gevolg, zoo wel als does , dezer vereeniging is mededeeling van gewaarwordingen, denkbeelden
en waarnemingen . Daartoe heeft de Scliepper den mensch
het •fpraakvermogen gegeven ; maar do taal zelve is Bern
Z z a
werk
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werk van den menfchelijken geest, die, door de behoef .
te om zich mede to deelen aangedreven, pogingen doet
om zich verftaanbaar uit to drukken, daartoe, van bet
fpraakvermogen gebruik makende, klanken vormt, en
die allengskens tot eene verflaanbare taal vereenigt .
Dit is dus een der eerile gewrochten van her menfchelijk vernuft, door den drang der inwendige behoefte
voortgebragt . lierdoor ziet hij zich nu in ftaat gefleld,
om al zijne gewaarwordingen en behoeften, gemakkeljjker en naauwkeuriger dan door gebaren of door den
ruwen kreet der natuur, aan anderen to kennen to geven, en ter vervulling der laatften met onderling overleg werkzaam to ziin .
Deze behoeften zijn,naar de verfchillendewoonplaatfen en betrekkingen der menfchen en volken, weiniger
of menigvuldiger, geringer of grooter, en werken in
dezelfde evenredigheid op de ontwikkeling der verflandelijke vermogens van den mensch . Zijn de voorwerpen, die hem omringen, weinig in getal en foort, en
kent hij , ingevolge daarvan , weinig behoeften, of vast
bet hem gemakkeliik, datgene, war hij behoeft , zich te
verfchaffen, dan zijn ook zijne kundigheden gering ; bet
ontbreekt hem aan aanfporing tot werkzaamheid, tot
infpanning zijner krachten, en zijne vermogens blijven
in cenen flaat van werkeloosheid en fluimering, zijn
geest blijft arm aan denkbeelden, zijne taal aan woorden en uitdrukking .
Zoodanig is de toefland Bier menfchen, die, onder
cenen guren, ongunftigen hemel geboren zijnde en levende, een land bewonen, waar de natuur flechts enkele barer gaven met eene karige hand uitdeelt ; de bewoners der Poollanden en die her naast daaraan grenzen, de Samojeed, de Laplander,, de Fin, de Greenlander , de Eskimo , de haaurlander, en anderen , bij wie
de korte zomer naauwelijks icts anders dan een weinig
fchraal koorn voortbrengt, wien jags en visfcherij genoegzaam geheel hun levensonderboud verfchaffen, wier
voornaamfte bezitting eene armoedige hut, half boven,
half
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half in den grond, wier graotfle rijkdom een rendier
is , die verre bet grootfle gedeelte van bet jaar in eenen
bijna werkeloozen toefland lijten . Deze menfchen, onbekend met den rijkdom der natuur, met de overvloe-

dige verfcheidenheid barer voortbrengfelen in andere
landen en met de fijnere genietingen des levens, gevoelen Been behoefte aan hetgene zij niet kennen, en hunne begeerten zijn dus binnen eenen engen kring om-

fchreven, buiten welken zij zich niet ligtelijk uitftrekken .

Tot deze klasfe behooren ook, fchoon blijkbaar uit

andere oorzaken , vele bewoners van zoodanige landen,
waar de natuur zelve mildelijk in de geringe behoef-

ten barer kinderen voorziet , of waar vischrijke zeeen
den bewoners der kusten overvloedig voedfel bieden,

die de hitte der zon , welker flralen bijna loodregt op

hunne hoofden vallen, traag en vadzig maakt, die geheele dagen werkeloos op hunne matten zitten, en maanden achter den anderen door geftadige plasregens in
hunne hutten of bergholen opgefloten gehouden worden,
Deze alien, die wij, wegens den onbefchaafden flaat,

waarin zij levee,

viiden

noemen, leveren een dubbel

bewijs op voor de waarheid onzer llelling . Aan den
eenen kant toch, wanneer wij hunne onkunde, voor .
oordeelen, bijgeloovigheden en ongeloofelijke domheid
nagaan, zien wij in lien, hoe bet geniis van den prik-

kel der behoefte den mensch in trage werkeloosheid
doet wegzinken , die de edelfle vermogens van zijnen
geest als geboeid houdt, zoodat men, hen ailcen be-

fchouwende, fchier aan derzelver beflaan zoude twijfelen . Aan den anderen leant ontdekken wij in deze
zelfde ruwe kinderen der natuur, wanneer wij hen een

weinig meer van nabij befchouwen, fporen van bunnen
redelijken aanleg, en kenmerken van de kracht, die de

behoefte ter ontwikkeling daarvan ook op lien oefent .
Of heeft niet de behoefte den bewoner der noordlanden

geleerd, hutten, naar den toefland van zijn klimaat berekend, to bouwen, en zich met de l widen der dieren to
Z z 3

be-
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bekleeden, om zich tegen de fnerpende koude to bevelligen? -- eeft zij hem niet geleerd, van de beenderen
der dieren en de graten der visfchen werktuigen en huisraad to vervaardigen ? - eeft zij hem niet geleerd , lange en breede voetzolen onder zijne voeten to binden,
om over de diepe fneenw ter jagt to kunnen gaan , zonder in dezelve weg to zinken, en zijn rendier voor de
tlede to i'pannen, om met dezelve over de uitgeftrekte
fneeuwvelden groote reizen to kunnen doen ? - eeft
zij hem , eindelijk , niet de wapenen in harden gegeven en
leeren gebruiken, om de verfchrikkelijke ijsbeeren en
wolven to bellrijden en to overwinnen ? - - eeft niet
de zticht tot zelfbehoud, de behoefte aan wapenen to
zijner verdediging, den vadzigen bewoner der verzengde luchtllreek boo- en pijlen bezorgd tegen de verfcheurende wilde dieren? -- eeft zij hem Diet menigerlei
middelen doen uitvinden, om dezelve van zich of to
weren , of to vangen en to dooden ?
eeft de be.
hoefte hem niet de kano doen uitvinden , en dit wan .
kelbare vaartuig met eene verwonderliike behendigheid
leeren beltureu en in evenwigt houden ?
n eenen dergelijken Nat van woeste onbefchaafdheid
en drieste onkunde, als de evengemelde, bevonden zich
waarfchijnlijk eenmaal vole volken der oudheid . Van de
Grieken, onder anderen, die naderhand door hunne
voortreffelijke kunstwerken, door de verhevene voortbrengfelen van hunnen geest, door de zuiverheid van
hunnen fmaak en de fijnheid van bun vernuft, boven
alle anderen uitgemunt hebben, weten wii dit met genoegzame zekerheid . De fabelhistorie bevat onmiskenbare fporen van den onbefchaafden toeltand, waarin dit
yolk in vroegere eeuwen verkeerd heeft, toen bergholen en loof titten hunne woningen, wilde vruchten en
eikels hun voedfel waren . Of ftrekt bet niet ten bewijze hunner vroegere onkunde, dat zij, die hun bet land
leerden bouwen en den ploeg uitvor_den, die hun den
wijnitok leerden planten, en uit de vrucht van denolijfboom olie perfen en tot hun voedfel gebruiken, naderhand
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hand als Godheden ge6erd werden ? -- dat zij op bet
zien van eenen ruiter zich verbeeldden, dat man en
paard nit een thik beftonden, wellk gedrogt men Centaurus noemde? De wilde dier°n, die O R F E u s door
den dank zijner citer tcmde , zoodat zij zich naar de
maat zijner toonen bewogen , wat zijn die antlers dan
de ruwe menfchen van zijnen tijd, die hij wist to bewegen, om hunne wilde, w .oeste levenswij2e met eerie
meer geregelde to verwisfelen ? Ongetwijfeld, intusfchen,
was het het gevoel van behoefte, en de begeerte naar
verbetering van hunnen toeftand, die hij bij hen wist
op to wekken , en waardoor zij zich lieten bewegen,
om zich in eene naauwere maatfchappelijke vereeniging
to begeven .
Even onbefehaafd en woest waren v66r tweeduizend
jaren , en nog vier of vijf eeuwen later, de nieeste val.
ken van Europa, die noordwaart's van den Donau , tiisfchen den Rifn en de Zwarte Zee, woonden, met name
de Gerrnanen, tot welke ook de vroegfie bewoners van
ons vaderland, inzonderheid de Batavieren, behoorden .
jagt en visfcherij waren hunne voornaam[le midde'en
van beftaan, beestenhuiden hunne kleederen, ellendige
hutten hunne woningen, de oorlog en bet vrijbuiten
hunne geliefdfte bezigheid, en in tijd van vrede op
de becrenhuid to liggen, to zuipen en to dobbelen .
et behoeft niet gezegd to worden, dat hunne verftan •
delijke befchaving aan de behoeften van zulk eene levenswijze geevenredigd was, daar ruwheid, onkunde
en bijgeloof tot de hoofdtrekken van zulk een tafereel,
als de gefchiedenis oils van hen maalt, eigenaardig be .
hooren .
et naast aan dezen ftaat van wildheid, then wlj befchouwd hebben, grenzen de zoogenaamde Nornaden
of herdervolken, wier bedrijf de veeteelt is . Zoodanigen waren vuorheen, en zijn nog hedendaags, vole
volksftammen van Midden- .4zig en van 4frika .
et
uttgebreid[te en in de gefchiedenis van den ouden tijd
nicest bekende berdervolk waren de Skythen, die noord
Z z 4
en
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en oostwaarts van de aspifche zee hun verbliif hielden . Deze, met hun vee door uitgeftrekte woestijnen
been en weder trekkende, kenden biina geene andere
ligchamelijke behoeften, dan waaraan hunne kudden ten
overvloede voldoen konden . Dezelve leverden hun
melk, kaas en vleesch tot voedfel ; derzelver huiden,
benevens die van wilde dieren , dienden hun niet flechts
tot kleeding, maar ook tot overdekking der wagens of
karren, waarop zij hunne vrouwen en kinderen met
zich voerden, en die, daar zij geene vaste woonplaatfen
hadden, bij hen de plaats van woningen bekleedden,
om hen tegen de ongenade van bet weder to beveiligen . -- Andere volken van deze foort bedienden, en
bedienen zich nog hedendaags, van tenten, die zij met
weinig moeite kunnen opflaan, wederom afbreken en
op lastdieren medevoeren .
Vergeefs zoude men ouk hij deze volken andere kundigheden zoeken , dan die uit hunne eenvoudige levenswiize en geringe behoeften geboren worden . De kunften der weelde ziin hun grootendeels onbekend . Desniettemin brengt deze levensitand behoeften mede, die
den eigenlijk dus genoem .len wilder vreemd zijn, en
plaatst hen in betrekkingen , die zeer bevorderlijk zijn
aan de opfcherping van den geest . De veeteeltverfchaft
bun eene meer geregelde bezigheid . De zorg voor den
welfiand van hun vee vereischt nadenken en overleg,
en fpoort hen aan tot oplettendheid op vele zaken in
de natutir, die voor den ruwen jager van geen belang
zijn en zone aandaclit ontgaan . Zoo heeft hoogstwaarfchijnlijk de kruidkunde en derzelver toepasfin op de
geneeskunde haar begin aan den herderfland to cfAnken ;
als ook de flarrekunde, vermits de herder, verpligt
dikwiils geheele nachten in het veld door to brengen
om zijn vee to bewaken, daardonr van zells aanleiding
icreeg om den ftarrenhemel met opmerkzaamheid to be.
fchouwen en den stand en loop der hemelfche ligchamen waar to nemen . --Daarenboven, de meerdere rijkdotn dezer herdervolken, die tevens ha middel van beMan
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ilaan voor hen is, vordert bij hen eene naauwkeuriger'
bepalin.g en frengere handhaving van bet eigendomsregt, dan bij dezulken, die bloot van de jagt en vis .
fcherij leven en naauwelijks eigendom kennen . „ Geene
» misdaad ," lezen wij daarom van de evengemelde Sky.
then, , wordt bij hen zwaarder geftraft dan diefttal ."Zoo zien wij dan deze volken , door de behoeften en
pligten van hunnen ftand, in ontwikkeling van geeste
vermogens, verftandsbefchaving en kundigheden, reeds
eenige ftappen nader gebragt bij den Nat eener gere .
gelde maatfchappij .
Op de veehoedende vol-en, in orrle van opklimming,
de landbotiwende volken . De landbouw vordert meer ge.
zette, regelmatig afwisfelende en met overleg gepaarde
werkzaamheid ; zij vereischt werktuigen van min of
meer kunftige zamenftelling ; zij maakt bergplaatfen tot
oplegging en bewaring van den voorraad, en dus de
vereeniging en zamenwerking van vele krachten, hood.
zakelijk .
ierdoor brengt zij de menfchen in nadere
verbinding met elkander ; terwijl zij, door de voortbrengfelen der aarde to vermenigvuldigen, de zamenwoning van vele menfchen op eene kleine plek gronds
mogelijk maakt . Zoo legt de landbouw de grondf agen
eener geregelde, door onderling belang ten naattwfe
vereenigde, maatfchappij .
Uit deze maatfchappelijke vereenigingwordenregten,
pligten en behoeften geboren , die zelfs aan de zwervende herdervolken onbekend zijn . 1-let eerfte regt is
dat van grondeigendo,n . De grond, to voren, even als
de lucht en bet water, aan alien gemeen, words nu als
de regtmatige cigendom aangemerkt van den genen, die
denzelven bet eerst in bezit genomen en bearbeid heeft ;
of, wanneer velen to gelijk eene plek gronds bezetten,
words dezelve onder de leden der maatfchappij verdeeld ;
en bet algemeene belang van alien vordert de handhaving van elk hunner in den eenmaal verkregen eigendom . Dit is, derhalve, een der eerfte pligten, die de leden der maatfchappij, als zoodanig, aan elkander fchulZ z 5
dig
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. Doch ditzelfde eigendomsregt, hetwelk dc
dig zip
voornaamfte waarborg voor de behendigheid der maatfchappelijke vereeniging is, fluit eigenaardig, bij de
deeds toenemende vermenigvuldiging der menfchen , veTen derzelven uit van de onmiddellijke aanfpraak op de
voortbrengfelen der aarde, als welke een uitfluitend ei=
gendom zijn van den grondeigenaar . Deze moeten, derhalve, of in andere landen eenen eigendom gaan zoeken,
of andere middelen opfporen om aan levensonderhoud
to geraken.
et eerfte had in de vroeg(le tijden menigvuldig plaats ; doch behalve dat de gelegenheid daartoe
allengskens verminderde, zoo waren ook niet alien daartoe genegen . De vaderlandsliefde, de betrekking op
ouders, nabe(laanden en vrienden, boeide de meesten
aan hunnen geboortegrond. Deze nu, voor zoo verre
zij geene landeigenaars waren, zagen zich genoodzaakt,
bunnen rijkeren medeburgers ten dienfte to faan, derzelver'landerijen to bearbeiden, woningen voor lien to
bouwen, gereedfchappen, kleederen, huisraad voor lien
to vervaardigen . Zoo ontftonden van zelfs verfchiliende f}anden in de maatfchappij, en met dezelve handwerken en kunften,wier gezette beoeFening een gevolg
der behoefte en een middel ter verkrijging van meerdere
vaardigheid in dezelve was . -- Voorts, gelijk de eene
mensch van nature veer fchranderheid en behendigheid
bezit dan de andere, zoo meesten natuurlijk de kunstgewrocliten des eenen, ook in derzelver ruwiten flaat,
die des anderen in netheid, fraaiheid of fterkte overtreffen en boven dezelve voorgetrokken worden . Een
overvloediger vertier en ruimer befl:aan was voor den
eenen bet loon zijner meerdere bekwaamheid, terwijl
geringer aftrek en bekrompener omftandighcden den anderen aanfpoorden om alle zijne vermogens in to fpannen, ten einde zijn werk dat van 'zijnen kunstgenoot
mogt evenaren . Dus ontftond mededinging, die krachtige drijfveer ter volmaking der kunfl •e n en ter opfcherping van bet vernuft, daar elk, naijverig op zijnen
kunstgenoot, denzelven den voorrang zockt to betwisten
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ten of boven hem uit to munten, en zulks fomtijds wel
uit eerzucht, maar toch meermalen nit behoefte .
Een ander noodzakelijk gevolg van de maatfchappe .
lijke vereeniging der menfchen, en middel tevens ter
ontwikkeling en opfcherping der geestvermogens, is de
wetgeving . Zonder wetten toch kan geene maatfchappij,
klein of groot, beftaan . Doch bet is niet genoeg, dat
er wetten zijn. De wetten moeten goed, dat is, naar
de behoeften van tijd, plaats en omflandigheden bore .
kend, zijn . Onder een yolk, dat nog op eenen lagen
trap van befchaving ftaat, waar de middelen van beitaan eenvoudig en weinig van anderen afhankelijk,
waar bijgevolg weinige belangen to vereffenen zijn, daar
zijn weinige algemeene wetten genoeg, orn aan elken
burger de grenzen van zijn regt en van zijnen pligt aan
to wijzen . Maar naar mate de onderlinge betrekkingen
der burgers vermenigvuldigen , naar mate derzelver belangen meer in aanraking , dikwijls in ftrijd , met elkander komen, worden er meer wetten, fcherpzinniger
onderfcheidingen, naauwkeuriger bepalingen vereischt .
Bij de toenemende moeijelijkheid, om bet noodige levensonderhoud, en hetgene ter veraangenaming daarvan
dient, to verwerven, worden de hartstogten wakker
en geraken in werking . Behoefte, begeerlijkheid, afgunst doen de menfchen hun verftand fcherpen, om een
grooter of kleiner deel van de goederen der aarde to bekomen . List, bedrog, behendigheid, geweld worden
to werk gefteld, om zich de bezittingen van anderen toe
to eigenen . En nu zoude de maatfcliappij weldra in
eenen bajert van verwarring of in een gezelfchap van
moordenaren veranderen, zoo niet wijze wetten tegen
den Broom, die alles dreigt to verzwelgen, eenen f'er .
ken dam opwierpen, en de hollende begeerten door
vrees breidelden en in bedwang hielden. Zoo worden,
volgens de oude fpreuk, uit kwade zeden goede wetten
geboren . Wie ziet intusfchen niet in, hoeveel fcherp.
zinnige fchranderheid en behoedzame wijsheid bet ma.
ken van zulke wetten vereischt, waardoor de zoo zees
ver-
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verfchillende en dikwerf ftrijdige belangen van al de le .
den der maatfchappij in eene vriendelijke overeenilem .
ming gebragt, en zoodanig vereenigd worden, dat zij
in din middelpunt, bet afgemeene welzijn, zamenloopen ? - Dus wordt de wetgeving ten krachtig middel
ter ontwikkeling der vermogens van den menfchelijken
geest, en wel een middel, dat beflendig voortwerkt,
omdat de wetten nimmer die volkomenheid bereiken,
dat zij voor alle tijden en omflandigheden gepast zijn,
maar eeds voor verandering, wijziging en verbetering
vatbaar blijven : andere tijden toch vorderen andere wetten . Zoo gaat dan de wetgeving, als een gevolg der
behoefte, door alle geflachten been, voort, weldadig
op de ontwikkeling der menfchelijke rede to werken,
even als deze steeds naar de volkomenheid firevende,
en dezelve telkens nader komende, zonder die immer
geheel re bereiken .
Een derde gevolg van de vereeniging der menfchen
in geregelde maatfchappijen is de koophandel. Behoefte
brengt hem voort .
ij zelf teelt velerhande nieuwe beboeften en vervult die beurtelings, en de flotfom zijner
werkzaamheden is onberekenbare aanwinst van kundigbeden, waarmede hij den menfchelijken geest verrijkt.
Eerst verruilden de leden derzelfde maatfchappij onderling, wat de eene behoefde en de andere misfen kon :
allengskens flrekte zich deze ruilhandel tot naburige en
vervolgens tot afgelegene volken en landen uit . arava.
nen doorkruisten wijd en zijd dzid, de voortbrengfelen
hunner landen of van hunne kunstvlijt op kameelen
naar verre markten voerende, vanwaar zij die van nog
verder of gelegene landen terug bragten . Deze ruilhandel, intusfchen, ging van eene groote moeijelijkheid vergezeld, daarin beflaande, dat de waren, die men tegen
elkander to verruilen bad, niet altijd eene gelijke waarde hadden : men zag zich dus genoodzaakt, een middel
ter vereffening van de waarde der goederen nit to denken .
et goud en zilver, to voren flechts bijzondere
artikelcn van den handel, werden tot maatftaf aangenomen ,
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men, naar welken men de waarde der goederen berekende ; en zoo werd de ruilhandel eerst eigenlijk keophandel. De eerfte uitvinding, ingevolge waarvan men
elkander bet goud en zilver toewoog, werd echter nog
door de groote zwarigheid gedrukt , dat men niet altijd
van de echtheid en bet gehalte zeker was . Om hierin
to voorzien, vond men uit , bet goud en zilver te Rempelen ; en hiervan was de uitvinding van bet geld bet
eigenaardige gevolg . Ziet, zoo brengt de behoefte uit .
vinding, de uitvinding nieuwe behoefte, en deze wederom of nieuwe uitvinding of verbetering der vorige
voort .
Bij den landbandel voegde zich aldra zeehandel. De
Phenicidrs,door de fchraalheid en beperktheid van hunnen grond een goed deel van bun , beftaan in de visfcherij moetende zoeken, waren al vroeg met de zee gemeenzaam geworden . De nood had hun eerst vlotten,
daarna fchepen leeren bouwen, waartoe de naburige
Libanon hun bet bout in overvloed leverde . Met deze
langs de kusten varende , vervoerden zij de voortbrengfelen der hinnenlanden van zie naar al de kustlanden
der Middellandfche zee, en bragten goud, zilver en
vreemde waren in ruiling daarvoor terug .
unne yolk .
planting
arthago volgde het voetfpoor van het moederland, en bragt ,frika met Europa in verbinding, in .
zonderheid met de volken van Spanje en met de Tyrrheners, op de westkust van talie, handel drijvende . De
Griekfche ltaten op de kusten van ,fzig en Europa,
der vroegere barbaarschheid ontworfteld en door de
Pheniciers onderwezen,dreven wederzijds en op detusfchenbeiden gelegene eilanden eenen levendigen handel, die alomme welvaart en rijkdom aanbragt . Dus
ontleenden de volken van elkander telkens nieuwe be.
hoeften , en tevens, door wederkeerige mededeeling, de
middelen om die to bevredigen . De winzucht zag zich
beurtelings geprikkeld en voldaan, en freefde Reeds,
met verachting van gevaar en dood, naar nieuw gewin .
En wat was nu de vrucht van al doze werkzaainbeid ?
ik
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ik- heb bet reeds gezegd, mijne oorders ! - onborekenbare aanwinst van kundigheden, ontwikkeling en
uitbreiding van geestvermogens, Men leerde vreemde
linden, volken, talen, zeden, gebruiken kennen . Men
bragt vreemde dieren en planten, kunften en wetenfchappen in zijn vaderland over . Men vertoonde aan
zijne medeburgers de kunstgewrochten van verre lan .
den, wekte bij lien de begeerte op om die to bezitten,
en bij de kunftenaars den edelen naijver otn die na to
volgen of to overtreffen . Men deed dus, wel is waar,
aan den eenen kant, telkens nieuwe behoeften geb
worden ; maar deze waren ook, aan den anderen kank,
zoo vele aanfporingen om de krachten van den geest in
to fpannen, ten einde die behoeften to vervullen . Dit
was vooral bet geval in Griekenland, waar de kunflen
en wetenfchappen, uit Phenicie en Egypte derwaarts
overgebragt, welig bloeiden, en tot eene grootere vol .
komenheid gebragt werden, clan zij in haar geboorteland immer bereikt hebben . Daar bloeiden beeldhouw-,
fchilder- en bouwkunst . Geneeskunde, dichtkunde,
gefchiedkunde, welfprekendbeid, wiskunde, ftarrekunde, wijsgeerte hadden daar , als 't ware, haar heiligdom .
Vandaar ging haar licht op over de pas half beSchaafde
Romeinen, die, met de fchatten der overwonnene volken en met de Aziati che weelde, behoeften hadden leercn
kennen, waaraan zij zelven niet in il :aat waren to voldoen ; en vandaar verfpreidden zich deszelfs ftralen
over het overige, meerendeels nag in dikke duisternis
gehulde, Eairopa .
Ziet daar, met weinige woorden, u den invloed van
den koophandel op de ontwikkeling en veredeling der
vermogens van den menfchelijken geest gefclietst . Verheugt gij u niet, geeerde 1- oorders! een land to bewonen, dat reeds federt eeuwen niet alleen onder then weldadigen invloed geitaan , maar waar ook dit groote mid .
del ter vorming van den geest al vroeg die gevolgen in
eene ruime mate voortgebragt heeft , die wij zoo even
daaraan toekenden? -- Verblijdt a niet de herinnering,
dat
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dat de letteren, nadat zij uit den nacht der middeleeuwen ontwaakt waren, bier weldra een gastvrij onthaal
vonden ; dat kunften en wetenfchappen bier, als in eenen
welbereiden grond, welig tierden, en al i'poedig rijpe
vruchten voortbragten? - Welk eene reeks van*doorluchtige, door nuttige uitvindingen, door uitgebreide
en grondige geleerdheid, door voortreffelijke fchriften
in alle vakken van menfchelijke kennis achtingwaardige
en beroemde, namen brengt gij u, ook bij bet minfte
nadenken, niet voor den geest! -- En dat de verftandelijkP en letterkundige befchaving, de vorderingen in
hunflen en wetenfchappen, zich niet bij die beroemde
rnannen alleen bepaalden, maar algemeen tot den geheelen landaard zich uitflrekten , daarvan zouden wij
anenig bewijs kunnen aanvoeren . Als eenen onpartijdi.
gen, en uit dien hoofde onwraakbaren, getuige wil ik
bier flechts noemen den edelen Florentijner o u r c c iA R D N , die, in ziine befchrijving der Nederlanden,
omtrent het jaar 16oo in het licht verfchenen, behalve
andere loffpraken op de Nederlanders , bet volgende van
b en zegt : „ Groct is bier to lande bet aantal van ge„ leerde en in allerlei wetenfchappen grondig bedrevene mannen , waarvandaan er ook zeer vele en bene
„ roemde fchriivers en eertijds geweest zijn en nogzijn,
• a, bet grootfle deel der vatic: is met de gronden der
„ fpraakkunst bekend , en zelfs de landlieden kunnen le• zen en fchrijven ." --- Voorwaar ecne groote merk •
waardigheid in die tiiden ! - , Daarenboven," dus gaat
bij voort , „ 2ijn de meeste menfchen bier met de be„ kendfte vreemde talen gemeenzaatn ; want men vindt
• er zeer velen, die, behalve hunne moedertaal, de

• Franfche, Duitfche, Engelfche, taliaanfche, Spaan• fche en andere buitenlandfche talen, zelfs die van
• verder of gelegene volken, uitnemend kennen ." -.

Dat voorts deze lof zich niet bloot tot een enkel tijdvak bepaald heeft, maar dat de Nederlanders voortgegaan hebben zich in den eenmaal verkregenen roetn van
ltunde en geleerdheid to handhaven, daarvoor hebben
wij
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wij insgelijks, om niets meer to noemen, bet getuigenis
van eenen vreemdeling, en wel van eenen Engelschman. k bedoel den zeer geleerden j E R E M A s M A R LAN n, die, omtrent bet midden der vorige eeuw, aan
T BER US
EMSTER
U S en PETRUS BURN AN, die twee groote lichten van ons vaderland , under anderen dit fchreef : „ De vereenigde Nederlanden,
„ die to voren bij uitftek voorzien waren van de ge .
„ leerdfle mannen, welke ten deele nog leven, bloei„ jen tegenwoordig in dit opzigt zoo zeer, dat bet mij
„ voorkomt , dat men onder Been yolk to dezen tijde eene
„ zoo fchitterende lijst van mannen, in alle oudheid be„ dreven, zoude kunnen opmaken, als uit uw klein
„ gewest." 0 heerlijke invloed van den koophandel,
ook op de inwoners van ons vaderland ! - oe gaarne
zoude ik bij denzelven nog ]anger verwijlen ! - Doch
de tijd noopt mij, naar bet einde to fpoeden .
Bij de behoeften van den maatfchappeliiken mensch,
die wij tot hiertoe als de oorzaken zijner verilandsontwikkeling befchouwd hebben, voegt zich eindeliik nog
eene vierde, die uit die ontwikkeling zelve geboren
wordt, dezelve verder voortzet , en, zoo ver zulks in
dit leven mogelijk is , voltooit . Door de beoefening der
kunflen en wetenfchappen , welke op zijnen igchamelijken welfland en de genietingen der zinnen en des ]evens betrekking hebben, wordt niet bloot ziin verfland
gefcherpt en met nuttige kundigheden verrijkt, maar
ook zijn fmaak voor bet fchnone, groote en verhevene
gevormd . Pracht, weelde, gemak, rust, overvloed,
luidruchtige vermaken kunnen hem nu niet nicer geheel
ij gevoelt, dat hij niet
voldoen en gelukkig maken .
bloot voor de zinnenwereld gefchapen is . De dorst
naar kennis verheft zich meer en meer in zijne ziel, en
maakt zich van dezelve meester .
ij zoekt in de geheimen der natuur in to dringen, de wijze barer werkingen, derzelver oorzaken en wetten to leeren kenij onderzoekt bet zamenflel en de uitgebreidheid
nen .
van bet heelal ; berekent de grootte, den affland en de
be-
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beweging der hemeliche ligchamen ; klimt op tot de
oorzaak van derzelver beftaan ; houdt zich bezig met
de befchouwing van dat Wezen aller wezens, van deszelfs natuur en eigenfchappen, van deszelfs betrekking
tot de wereld, tot hem zelven .
ij daalt in zijnen eigenen boezem aF, en vindt daar een wezen, dat ten
naauwfte met de ftof verbonden is en toch meer clan
ftof zijn moet .
Aldus klimt de mensch, langs de trappen der maatfchappelijke vereeniging en befchaving, en der behoeften, die daaruit geboren worden, al hooger en hooger
in de rij der redelijke wezens . Behoefte doet werkzaamheid, werkzaamheid ontwikkeling en vatbaarheid voor
genot, deze wederom nieuwe behoeften ontftaan, en,
zoo al trapswijze voortgaande, verheft de geest van den
mensch zich eindelijk boven de zinnenwereld, om in
die der geesten rond to zweven, en daar voor zijnen
onverzadeliiken weetlust voldoening to zoeken .
ij onderzoekt de natuur der geesten, bepaalt de wetten der
denkkracht, en ftrekt zich uit naar het oneindige, zijnen oorfprong en zijne beftemming . Welk een verfchil,
welk een affland tus+. chen NEWTON, L E B N T Z,
ANT en den natuurmensch, zoo als wij hem in het
begin van dit vertoog leerden kennen !
oe ver ftaat
nu de mensch boven de overige aardbewoners, beneden
welke de natuur hem, bij de eerfte befchouwing )
fcheen geplaatst to hebben !
Zoo meen ik u dan to hebben doen zien, geeerde
Toehoorders ! dat juist de behoeftige toeftand van den
mensch, als aardbewoner, bet middel is to zijfer ont<
wikkeling als redelijk wezen .
Zoo ftljgt de mensch van trap tot trap,
Van wetenfchap tot wetenl'chap .
Behoefte fcherpt zijn dcnkvermogen : -Daar praalt der kunften nijv're ftoet,
Door haar gekweekt, door haar gevoed,
n vollen glans voor aller oogen .
MENGELW .

1818 . NO . 15.
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De geest, door hare kracht ontboeid,
Voor edeler genot ontgloeid,
Ontwringt zich aan 't geweld der zinnen,
Doorwandelt aarde en zee en lucht,
Verheft, met vrije, floute vlugt,
Van de aarde zich naar 's hemels tinnen .
Nu overziet hij 't gansch heelal,
Der zonnen flandplaats en getal ;
Durft, flout, nog hooger vlugt beramen ;
Bereikt der geesten vaderland ;
Doorzweeft her ; voelt zich daar verwant ;
noopt tijd en eeuwigheid to zamen . (*)
(*)
et allezins gepaste clot dezer Redevoeringe hebben
wij, als van een' plaatfelijken card, minder gefchikt geacht
voor den druk, en daarom de vrijheid genomen, hetzelve
achterwege to laten .

Redact.
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(Naar bet

oogduitsch van wijlen den l-loogleeraar

C TER, door N . C. MEPPEN,
Chirurgijn en Apotheker to Diemen .)

A. G. R

k antwoorde tleen , en bewere dit op de drie volgende
gronden : t . De ftoffen, welke wij bij de fcheikundige
ontleding eens ligchaams verkrijgen, waren to voren
niet alle in bet ligchaam voorhanden . c . De ftoffen,
door de fchcikundige ontleding eens ligchaams daargefteld, zijn na deze ontleding van een' geheel anderen
card, dan ze v66r dezelve in het ligchaam waren, en
hebben bij gevolg v,66 de ontleding eene geheel andere
werking, dan na dezelve . ; . Er zijn in de ligchamen
vele ftoffen voorhanden,van welke wij ons door middel
der fcheikundige ontleding volftrekt geene duidelijke begrippen kunnen vormen, welke oils derhalve geheel onbe-
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bekend zijn, en wsarvan toch bet wezen en de eigenfchappen der ligchamen voornamelijk afhangen .
Mijn kleine neef [fond naast mij en fpeelde, terwijl
ik flaal en vuurfteen greep en vuur floeg, om eene pup
tabak aan to fleken . Gedurende dat er vuurvonken uitfprongen, riep de kleine : Eilieve, wat is dat? Doe
bet nog tens! -- k kit[le andermaal . et vuur ['prong
wederom daaruit . -- Ei, laat eens zien ! -- k reikte
hem bet ftaal over ; hij bekeek hetzelve van achreren
en van voren . - Laat dat eens zien ! - k gaf hem
den fleen . Ook dezen bekeek hij zeer naauwkeurig . -n welken is toch het vuur aanwezig ? - n geen van
beiden. -- et moet nogtans daarin zitten ; want bet
fpringt toch daaruit . -- - k vrees , dat menig fcheikundige op deze wijze redekavelt .
k ben overtuigd, dat, bij de bewerkftelliging der
fcheikundige ontleding eens ligchaatns , zeer veel door
bet vuur, de omringende lucht, en andere ons onbekende invloeden van buiten, daarbij gevoegd of veran .
derd wordt ; en dat wij geheel andere uitkomflen zouden verkrijgen, wanneer wij alle inwerkingen van buiten bij de fcheikundige bewerkingen konden afwenden .
etgeen wij door de fcheikundige ontleding eens ligchaams erlangen, zijn geene oorfpronkelijke hoofdfloffen, waaruit bet ligchaaur zamengefteld is ; want deze
ilofen zijn ons over bet algemeen geheel onbekend
maar bet zijn nieuwe vermengingen, welke wij uit de
be(landdeelen des ligchaatns daarflellen ; naardien wij
door de fcheikundige bewerking fornmige derzelve ver .
eenigen, andere afzonderen . Van deze vermengingen
kunnen wij niet zeggen, dat zii to voren in bet fig .
chaam voorhanden waren ; wij hebben ze eerst daarge.
field .
k kan even zoo min zeggen : bet falpeter bevat al.
kali en zuur, als ik zeggen kan : in bet menichelijk
bloed is femen virile aanwezig . Maar ik kan zeggen : ik
kan uit falpeter alkali en zuur daar[lellen, en de natuur
kan uit bloed bet flraks genoemde vocht voortbrengen .
A a a 2
et-
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etgeen in bet laat[le geval de testiculus bewerkt, wordt
in bet eerfle geval door de fcheikundige bewerking tot
hand gebragt . Zoo min ik derhalve aan bet bloed een
vermogen kan toekennen om to bezwangeren, even zoo
min kan ik van bet falpeter de werking van een alkali
of van eenig zuur verwachten .
Uit koorn kan men brandewijn floken ; maar daarom
is geen brandewlin daarin aanwezig . Bewere ik, dat in
bet falpeter alkali voorhanden is, dan kan ik ook zeg .
gen , dat een handvol aarde goud bevat . De iloffen
daartoe zijn waarfchijnl[jk daarin verborgen ; maar de
bewerking, om dezelve tot goud to vereenigen, ver .
snag alleen de natuur .
etgeen wij door de fcheihun .
dige bewerking doen, verrigt de natuur in bet dierlijk
ligchaam door orgaven .
De fuiker(loffe, in bet geval eens honigachtigen pisvloeds, (diabetes mellitus) uit de vochten to willen
verdrijven, ko :nt mij even zoo voor, alsof men alle
fcherpte uit de vochten wilde uitdrijven, in bet gevat
eener kwaadaardige of kankerachtige zweer . Verdelg
het orgaan, of verander hetzelve ; er is geene fclerpte, geene fuiker(lofe in bet bloed aanwezig, even zoo
min als femen virile in bet bloed voorhanden is .
et fpreekt van zelve, dat wij bier bet oog niet hebben op grove vermengingen en ontmengingen . Zonder
twijfel kan de fcheikundige bet vermiljoen in kwik en
zwavel ontleden, en nit zwavel en kwik wederom vermiljoen daar[lellen ; maar hij kan, naar mijn inzien,
met geen meerder regt zeggen , dat hij eene fcheikundige ontleding beeft bewerkftelligd, dan diegene, die mij
zegt , dat een gebak uit boter , razijnen en amandelen
is zamenge(leld .
De floffen, welke wij door de fcheikundige ontleding
der ligchamen verkrijgen, waren, wel is waar, to voren in bet ligchaam voorhanden, maar niet zoodanig,
als zij na de ontleding zijjn .
oe weinig men van de
flofTen , welke door de an alyfis chemica uit een ligchaamu
worden afgelcheiden, tot de natuur en geneeskrachten
van
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van een ligchaam kan befluiten, leert ons under anderen bet voorbeeld van het falpeter . Dit bevat, zegt
et zuur verfterkt, bet loogmen, alkali en acidum .
zout prikkelt ; en wat doer nu bet falpeter? uist bet
et is bet meest verzwakkend artfenijmidtegendeel .
del, hetwelk wij kennen .
Beweert men, dat in dit geval bet eene beflanddeel
bet andere zoodanig verandert, dac hetzelve zijne gewone werking niet meer doet, dan antwoorde ik : dit
kan ook bij honderd andere ligchamen juist plaats grijpen . Van bet falpeter kennen wij de wederzijdfche
werking van bet loogzout en bet zuur . Maar hoe vele
andere floffen kunnen foortgelijke tegenoverge(telde werkingen jegens elkander veroorzaken, waarvan wij niets
weten ! De floffen, welke wij uit bet ligchaam to voorfchijn brengen, waren to voren in bet ligchaam met
andere ftoffen vermengd , en ftelden derhalve in bet ligchaam geene zoodanige (loffen daar, als zij na de plaats
gehad hebbende ontleding en afzondering zijn .
et alkali in bet falpeter is geheel jets anders , dan bet alkali,
hetwelk men uit bet falpeter heeft afgezonderd .
Men vindt in ligchamen koollloffe, en verwacht nu
van bet ligchaam de werking der koolitoffe . Maar men
is er niet op verdacht, dat de koolftoffe in het lig
chaam, door cene geringe bijkomende om(tandigheid in
de menging der onderfcheidene bellanddeelen des lib
chaams, eene zoodanige verandering kan ondergaan,
dat dezelve ophoudt koolfloffe to zijn, even als bet alkali in bet falpeter geen alkali is . Men lean uit den
bruinfteen eene groote hoeveelheid levenslucht verkrijgen : kunnen wij nu van den bruinfteen dezelfde werkingen verwachten, die de levenslucht oplevert'?
Wij gelooven meestal, dat de natuur, wanneer zij
zelfftandigheden voortbrengt, flechts vermengt ; en dat
bet bij de natuurlijke voortbrenging van onderfcheidene
ligchamen flechts aankomt op de verfcheidenheid der
ftoffen, en de verfchillende evenredigheid, waarin zij
vermengd worden . Befchouwen wij intusfchen de oneinA a a 3
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eindige verfcheidenheid der ligchamen en zelfftandighe .
den ; bedenken wij al verder, hoe weinige floffen wij
tot heden kennen ; vestigen wij onze aandacht daarop,
hoe vele onderfcheidene zelfftandigheden de natuur uit
eenerlei voor ons zigtbare ftoffen vormt, op hoedanige
wijze zij het wezen eener zelfftandigheid, zonder blijkbare bijvoeging van nieuwe ftoffen, geheelenal verandert : dan is men inderdaad genoodzaakt to gelooven,
dat de natuur, bij de vorming van onderfcheidene lig .
chamen, zich van kunstgrepen bedient, waarvan wij
nog geen begrip hebben ; of dat er nog vele floffen
voorhanden zijn, welke wij, ook door de naauwkeurigfte fcheikundige ontleding, Diet zinnelijk kunnen daaritellen ; of dat de natuur ook bet wezen der grondftoffen kan veranderen .
an zij uit lucht water, en uit
water lucht vormen, dan flrekt haar vermogen zich
ook verder uit .
et fchijnt inderdaad, dat de natuur, wanneer zij
bet wezen eener zelfftandigheid wil veranderen, Diet
altoos de bijmenging van nieuwe ftoffen, of afzondering
van reeds voorhandene, noodig heeft ; dat zij de grondltoffe zelve veranderen kan ; dat zij, door een kunstituk, eene bewerking der geheime fcheikunde, waar.
van wij geen denkbeeld hebben, uit dezelfde ftoffen lig.
chamen van verfchillenden aard kan voortbrengen . De
natuur, zegt L C T E N u r R o, kan alles uit alien
maken .
Welk eene oneindige verfcheidenheid van planten,
die in fmaak , reuk , kicur,, werking zoo blijkbaar verfehillen, groeijen naast elkander in dezelfde aarde, in
dezelfde lucht, ja flechts in water! En welk eene verbazende hoeveelheid van iloffen bevatten zij, waarvan
men in het water, in den grond , waarin zij groeijen ,
geene fporen ontdekt!
De os nuttigt Diets dan gras ; en uit dit gras bereidt
de natuur bloed, gal, beenderen, pezen, vleesch enz .,
en van al dit opgetelde vinden wij Diets in het Bras .
Wie kent niet de zonderlinge walfchot-fabrijk der natuur
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tuur op den berg Montmartre, waar zij geheele menfchelijke lijken onder de aarde in vet veranderde ? et
is opmerkelijk, dat de herfenen altoos het kenmerk de .
zer verandering droegen ; en juist bier laat bet zich bet
moeijelijkst begrijpen, hoe de natuur, door bet bekkeneel been, nieuwe ftoffe heeft bijgemengd, of voorbar.dene doen verdwijnen .
Welke verandering ondergaat niet bet wezen eener
zelfflandigheid door de gisting ! en dit heeft nogtans
geene plaats door blijkbare bijmenging of afzondering .
Vindt men wel in bet ei dezelfde itoffen, die men in
bet pas geboren kuiken ontdekt? en desniettemin is
hetzelve flechts uit bet ei voortgebragt .
En gefteld eens, dat de natuur fomwijlen door bijmenging van nieuwe ttoffen de zelfftandigheden veran .
dert , hoe weinig floffe is zij benoodigd , om bet geheele
wezen eens ligchaams eene andere gedaante to doen erlangen ; Eene vonk vuur verandert eene groote hoe .
veelheid buskruid plotfeling in een'veerkrachtigen damp .
an de natuur uit eenerlei f}offen velerlei voortbrengen, dan is zij ook in that uit velerlei ftoflen eenerlei
daar to ftellen . Men befchouwe de ontelbare verfcheidenheid van fpijzen, welke menfchen en dieren nuiti .
gen ; en uit alle deze bereidt de natuur een rood
bloed .
k heb gezegd, dat de natuur zich bij de vorming
der ligchamen waarfchijnlijk van vele ftoWen bedieut,
welke ons geheel onbekend ziin, en die wii door de
fcheikundige ontleding niet kunnen daaritellen . Wij
kunnen bij gevoig uit die ftoffen , welke door fcheikundige ontleding to voorfchijn komen, noch bet wezen
eens ligchaams, noch deszelfs geneeskrachten leeren
kennen .
et voldingendst bewijs daarvan is , dat wij
uit de be€tanddeelen,waarin wij bet ligchaam ontleden,
nimmer bet ligchaam wederom kunnen zamenftellen . k
verbeelde mij, hetgeen wij niet wederom kunnen zamenftellen, dat wij dat ook niet volkomen hebben ontleed . Wanneer men de beflanddeelen eens ligchaams
tc
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to gader kent, dan moet men toch wel in Nat zijn,
dezelve wederom to kunnen tzamenvoegen . k wil in
geenen deele ontkennen, dat men in twee ligchamen,
welke in hunne werkingen en overige hoedanigheden
aanmerkelijh van elkander verfchillen, eenerlei ftoffen,
en in dezelfde evenredigheid, door eene fcheikundige
ontleding ontdekt ; maar juist datgene niet, heiwelk
bet verfchil oplevert, en bet belangrijkfte is . -- Men
kan mij wel zeggen, waaruit vleesch beftaat, maar niet,
waarin bet gelegen zij, dat elke foort van vleesch deszelfs eigenaardigen finaak heeft ; ook niet, wat bet eigenlijk is, waardoor de bond de uitwafeming van zijnen beer van duizend andere onderfcheidt .
Met den woord, wanneer wij een ligchaatn op eene
fcheikundige wijze ontleed hebben, dan kunnen wij
niet zeggen, daarutt beflaat hetzelve, maar dat kan
men uit hetzelve vervaardigen .
Men zoude voorzeker door de fcheikundige ontleding
even zoo min onrdekken , dat bet femen virile bevrucht,
als dat de ipecacuannha braking verwekt .
Elk artfenijtiddel is een foortelijk middel (fpecifrcum),
Even als hetzelve, met betrekking tot deszelfs uitwendige gedaante, zamen(tel, kleur, reuk, fmaak,
zich van alle andere onderfcheidt, zoo verfchilt hetzelve ook door zijne werking op het menfchelijk ligchaam,
Geen artfenijmiddel ftemt in deszelfs working volkomen overeen met een ander . iij weet weinig van de
rabarber, die fleclits weet, dat dezelve den itoelgang
bevordert . Deze eigenaardige hoedanigheid van elk
artfenijmiddel in deszelfs werking op bet menfcl :elijk
ligchaam naauwkeurig to kennen, is de hoogfte trap der
praktifche geneeskunde . Trouwens, dezen trap bereikt men niet door de fcheikundige ontleding, maar alleenlijk door ervaring . Doze ervaring, nogtans, moet,
zal zij ons vertrouwen inboezemen, zuiver zijn, en
zich door geene vooroordeelen laten flingeren . Wij kunen , we] is waar, de dingen niet naar ons welgevallen
fcheppen ; maar wij ziin toch in flaat, om ons brillen
to
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to flijpen, waardoor wij dezelve z66 befchauwen, als wij
zelve verkiezen . En dusdanige brillen vervaardigt bet fysteern.
Om zuivere en juiste waarnemingen to doen, moet men alle
vooroordeelen afleggen ; en een fysteem is een vooroordeel .
Die tijden, waarin fystemen de heerfchappij voerdeu, waren
altijd de onvruchtbaarfte tijdperken voor de praktifche ge .
neeskunde .
k befluit deze fchetfen met hec volgende uittrekfel nit de
mengelfchriften van L C T E N B E R G .
L moet bekennen, zegt de fchrijver (B . 5 . S . 161), wanveer ik alles naauwkeurig gadefla, dat mij altoos eene zekere angstvalligheid bekruipt bij onze zoogenaamde befpiegeling
(theorie) der aarde en de fcheikundige ontleding der ligchamen . Dit alles heeft nog bovendien, federt eenigen tijd,
door een' verdrietigen droom eene ongunftigere wending ge .
nomen .
flet was mij, alsof ik ver boven den aardbol in bet gezigt
van een' verlichten grijsaard zweefde, wiens gelaat mijne
ziel met lets hoogers nog dan enkel eerbied vervulde . k ftond
op bet punt om mijne knien voor hem ce buigen, coen hij
mij met eene onbefchrijfelijke zachtmoedigheid toefprak. Gij
zijt een minnaar van natuuronderzoekingen, fprak hij ; gij
zult bier iets aanfchouwen, dat voor u nuttig zijn kan . Terwijl hij dus fprak, overhandigde hij mij een' blaauwachtig-groenen en bier en daar naar bet graauwe hellenden ko .
gel . Dezelve fcheen mij toe ongeveer een' duim in de door .
fnede to hebben . - Neem dic mineraal, vervolgde hij, on •
derzoek hetzelve, en zeg mij , wat gij gevonden hebt . Gij
zult achter u alles, tot zoodanige proeven benoodigd, in gereedheid vinden, k zal op den bepaalden tijd wederom bij
u zijn .
Toen ik mij omkeerde, zag ik een ruim vertrek, met werktuigen van allerlei foort .
k befchouwde, betastte, berook
thans den kogel .
k bragt denzelven in nanraking met de
o g . k veegde bet flof en eene foort van naauwelijks merkbaar beflag met een' zuiveren doek af, maakte denzelven
warm, en beproefde deszelfs electriciteit aan de roksmouw .
k deed op denzelven proeven met bet ftaal, met glas, met
den magneet, en bepaalde deszelfs foorteli k gewigt . Alle
deze proeven vielen zoodanig nit, dat ik weldra befpeurde,
dat bet mineraal flecllts geringe waarde bezac . DesniectegenA a a 5
ftaatt-
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ilaande ging ik ik nu over om fcheikundige proeven to doer,
en bepaalde de beftanddeelen in honderddeelen van bet ge .
beet . Ook bier vend ik niets, dat eenige opmerking verdienk ontdekte eene geringe hoeveelheid klekaarde, b( na
de .
even zoo veel kalkaarde, maar oneindig meer keiaarde . Eit1.
delijk vertoonde zich nog ijser en eene onbekende floffe.
Voor bet overige bleek bet, dat mijne proeven zeer naauwkeurig waren in bet werk gefteld ; want, teen ik alles to za .
men optrok, wat ik gevonden had, kwarn juist het getal
van honderd nit.
Zoo even had lit de laatile flreep in mijne rekening ge .
maakt, toen de gtijsaard voor mij ttad .
ij nam bet papier,

en las hetzelve met een glimlachje .
ierop keerde hij zich,
met een' blik vol hemelfche goedheid, gepaard met ernst,
tot mij, en vroeg : Weet gij wet, ftervelingl wat bet was,
betgeen gij daar onderzocht hebc? - he geheele toon en
bonding, waarmede hij mij toefprak, verkondigde thans duidelijk den bovenaardfchen . - Neen, onflerfelljke! riep ik

nit, terwijl ik mij voor hem nederboog ; ik weet bet niec .
Want op mijn gefchrift wilde ik mij thans niec meer beroepen .

DE G Esz . Zoo weet dan, bet was, naar een' verkieinden
maatllaf, niets minder, dan de geheele aardbol .

x . De aardbol Eeuwige, groote God! En de wereldzee
met alle hare hewoners, waar zijn die gebleven?
ij. Daar hangen zlj in uw fervet ; die hebc gij wegge .
veegd .

lit . elans! En bet luchtnteer, en alle de fchoonheden van
bet vaste land?
et luchtmeer? Dit is waarfchijnlijk in bet kopje
rj .
met gedistilleerd water blijven zitten . En wat eangant de

fchoonheden van bet vaste land, dit is onvoelbare flof. Zit
tens! nan uwe roksmouw kleefc nog lets daarvan .
x . Maar ik ontdekte geen fpoor van bet good en zilver,
betwelk zijne heerfcheppij over den aardbodem voert .
ij. Erg genoeg . - 1k zie wet, dat ik u moet to hulpe
komen . Weet dan : met bet vuurfhaal hebc gij geheel Zwitferland en Savoijen en de fchoonfle flreek van Sicilien weggekitst, en van Afrika eene geheele fcreek van meer dan dui

•

zend vierkante mijien ten voile vernield ; en op gene glazen
fchijf liggen de Cordilleren .
etgeen u bij bet glasfnijden
in bet oog fprong, was de Chimborasfo.
k
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k begreep, en zweeg . Maar negen tiende gedeelten van
mijn overig leven hadde ik willen geven, wanneer ik mijne
op eene fcheikundige wijze vernielde aarde had kunnen terug
beltomen . Dan, om eene andere to verzoeken, en dat in de
tegenwoordigheid van een zoodanig wezen, hiertoe konde ik
niet beiluiten . Trouwens, eene nieuwe bede, dacht ik, zal
dit verlicht en goedaardig wezen mij ten goede houden . 01
riep ik uit, groot en onfierfelijk wezen! wie gij ook zijt,
ik weet, gij kunt bet ; vergroot een mostaardzaadje tot de
dikte der geheele aarde, en vergun mij , hetzelve to onderzoeken . -- Wat zoude u dit baten ? was bet antwoord . Zoo
tang uwe omzwerving niet is ten erode gebragt, bereiltt gij
ook niet de tegenovergeftelde zijde van bet voorhangfel . Zie
dear, neem dezen buidel, onderzoek betgeen daarin is, en
onderwerp hetzelve aan eene fcheikundige beproeving. k zal
deze keer mijne terugkomst wat langer uitftellen .
Welke blijdfchap gevoelde ik niet, toen ik wederom iets
bad om ce onderzoeken ; want nu verbeeldde ik mij , dat ik
beter op mijne hoede zoude zijn . Maar, toen ik den buidel
opende, vond ik, tegen mijne verwachting, in . denzelven een
boek in een' eenvoudigen band . Taal en fchrifc van dit boek
waren mij volfcrekt onbekend . Al wat ik lezen konde, wa .
ren de woorden op bet titelblad : Onderzoek dit, mijn zoon!
maar /eheikundig .

1k moet bekennen, ik vond mij in mijne ruime werkplaats
eenigzins belemmerd .
oe! fprak ik tot mij zelven, ik
moet den inhoud van een boek fcheiku%dig onderzoeken? De
inhoud van een boek is Loch deszelfs zin, en fcheikundige
ontleding zou in dit geval eene ontleding zijn van lompen en
drukinkt. ierover eenige oogenblikken peinzende, werd mijn
geest eensk!aps verliclit, en met deze verlichting beving mij
eene onoverwinnelijke fchaamte .
elaasl riep ik met luider
ftemme, ik begrijp, ik begrijp, onfcerfelijit wezen! o,Vet
geef, vergeef mij! 1k gevoel uwe welmeenende teregtwij .
zing . Dank zij den Oneindigen, dat ik dezelve begrijpen
kanl
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Baton S T A C E L BERG werd, v66r eenige jaren, om .
ilreeks bet eiland ydra, door een' Mainoti/ehen zeeroover,
gevangen genomen. De roovers fleepten hem in bet gebergte,
waar hij verfcbeiden dagen in een hol opgeflocen gehouden
werd, en niecs dan olie en ajuin to eten kreeg .
ij fliep op
den blooten grond, zonder zelfs eens van linnen to kunnen
verwisfelen. Dus beroofd van alle hulp en bijiland, zou hij
ontwijfelbaar hebben moeten omkomeu, had hij niet zijn leven aan de fpoedige en doelmatig aangewende pogingen van
ALL E R en den
eer c o c x E.
zijne vrienden , den Baron
A L L E R kreeg een'
R LL, to danken gebad . De Baron
brief van den aanvoerder der Dlainoten, die hem de gevangenneming van zijn' vriend meldde, en de font van Sooo
ij fchreef verder
piasters als losgeld voor hem bepaalde .
daarin, dat, wanneer de Baron A L L E R met deze fom op
zekere hem aangewezen plaats in bet gebergte wilde komen,
hij aldaar een aantal Mainoten vinden zou, die hem in bet
hol, waarin zijn vriend zich beyond, zouden brengen . Wanaeer de fom niet op den bepaalden djd door was, kostte hec
den gevangene den hats .
n dezen zonderlingen brief lag teveus nog een van ST A cB E L B ERG aan zijne vrienden, met de befchrijving van zijn'
verfchrikkelijken toelland, en de bede om hem zoo fpoedig
A L L E R gaf zich alle
mogelijk to bevrijden . De Baron
moeiee om de gevorderde fom bij elkander to krijgen, ten
einde zijn' vrietid to redden, waarbij C O C E R L L hem
krachtdadig onderlleunde ; zij waren zoo ijverig, dat zij op
den dog, dat de brief aangekomen was, reeds 12000 piasters
bij elkander hadden, met welke A L L E R dadelijk naar de
hem aangewezen plaats, order bet geleide van een' anit-

fatr, vertrok .
Dit was een zeer armzalig dorp, en zij bereikten bet nog
denzelfden avond . Naauwelijks was de Baron er twee uren
geweest, toen ecn hevig kloppen de aankonist van een' troep
A LL E R
Mainolfche roovers aankondigde . Zij drongen bij
aan om hem naar hunne woningen to voeren, en betuigden
hem met de plegtigile eeden, dac, wanneer hij bet met hun ,
nen

B
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nen aanvoerder wegens den losprijs niet eens konde worden,
zij hem onverzeerd op deze plaats terug zouden brengen .
De brave Baron, door vriendfchap en inwendigen gloed
gedreven, natn dic aanbod aan, offchoon de anitfaar niet
to bewegen was om hem to verzelleu . Nadat zij drie uren
gereden hadden, hield, aan den voet van een' hoogen berg,
eene patrouille van llainoten hen aan, die bet paswoord
vroeg, en hun vervolgens veroorloofde verder to rijden .
Nu ging bet over verfcheiden hooge bergen, waar zij irk
de enge dalen telkens door patrouilles aangehouden werden, tot zij eindelijk aan den ingang van een groot hol kwa .
men, waar zij intraden .
- etzelve werd flaauwr door eene
limp verlicht . Toen men hen voor den aanvoerder brags,
die op eene oude matras zat to rooken, viel den Baron dadelijk zijn vriend in de oogen, die op den grond lag, en
door krankheid reeds zeer vermagerd was .
ij bad hem in de
oogduttfche taal, welgemoed to zijn, en bet beste to ho .
pen ; maar verzocht hem, zich overigens in bet gefprek net
to mengen, en zoo koel en onverfchillig to blijven als mogelijk was, tot bet verdrag gefloten en de gierigheid dezer
booswichten bevredigd ware .
De aanvoerder ontving den Baron zeer beleefd, en zeide
hem, dat hij eerst moest uitrusten, eer zij hunne zaken afdeden . Er werden hem derhalve eenige ververfchingen voorgezet, en hij vervolgens weder bij den aanvoerder gebragr .
die hem nu vroeg, of hij de 13ooo piasters losgeld voor zijn'
vriend medebragt . De Baron veinsde zich ten hoogfle verwonderd, dat men den gevangene zijn' vriend noemde, en
zeide, dat hij enkel gekomen was om een' bediende van een'
zijner bekenden to rantfoeneren, tnaar dat hij dezen inensch
in zulk een' zwakken en ellendigen toe :tand vond, dat zulk
con hooge losprijs zeer flecht aan hem belleed zou zijia .
„ Daar ik nogtans," voegde hij or bij, ,, toch zoo ver bier
• been gekomen ben om bet ]even van een' Christen to red_
• den, wit ik er ioooo plasters son wagen . Zijt gij dearmede
.V to vreden, dan zal ik a bet geld dadelijk voortelien . Tot
„ nicer heb ik geen' last . s dit derhalve niet tocreikend,
• dan behoudt gij den gevangene, en doer met hem, scat u
• behaagt ." De aanvoerder antwoordde, dat hij van dezen
cisch net nfging, en den gevangene nog een' dag ]evens toeftond . De Baron Let zich echter door doze dreigementen
Lies

102 GEVANGENSC AP VAN DEN BARON STAC ELDERG .

lliet affchrikken , maar vertrok in vertrouwen op des roovers
gierigheid, zonder zelfs zijn' vriend vaarwel to zeggen . Den
anderen morgen, gelijk hii verwacht had, zochtcn de Maj.
noten hem in bet dorp weder op, en hij hoot met hen den
koop voor ioooo piasters voor hen en iooo voor des aan .
voerders bijzondere kas . Met deze fom fpoedde hij zich nu
naar bet bol, en had weldra bet onuitfprekelijk genoegen,
den gevangene ontboeid en aan hem overgegeven to zien . Al .
vorens zij nogtans dit verfchrikkelijk oord konden verlaten,
moesten zij bet bij zulke gelegenheden gewone gebruik zich
lagen welgevallen, door de hand van een' Mainot gefchoren
to worden, met hen in olie gekool,te ajuin als een affcheidsmaal to eten, en zich van alien in bet rond de hand tot m
vriendelijk vaarwel to laten fehudden .
OMAR BEN ALR ATTAB, TWEEDE
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B D A L L A
BEN A B B A S zeide, dat zijn vader hem ver.
kaald heeft bergene volgt .
Op een' zeer donkeren avond ging ik nit, om 0 M A R , den
A T T A B, to bezoeken . k was nog niet vernoon van A L
re gegaan, toen mij een
rabifche Beduin tegenkwam, die
mg bij den arm vatte, en zeide : „ A 1: n A s 1 ga met mg ." k
zag den zoon der woestijne aan ; en hoe verbaasde ik, den
beheerfeher der geloovigen in hem to herkennen, alleen, to
k groette hem eerbiedig, en fpralt :
voet en vermomd!
„ Waar gut gij been, en wat is uw oogmerk, beer der ge• loovigen?" - „ k ben in dozen donkeren, kouden nacht
• uitgegaan om verfcheiden flammen der rabieren to be.
k volgde hem naar de ten„ zoeken," was bet antwoord .
ten, die door de woestijn verfpreid waren, en hij bezag ze
alien naauwkeurig .
Onze ronde was gedsan, en wij wilden naar hula keeren,
toen wij nog aan eene tent kwamen ; in dezelve zagen wij
cone arme vrouw, omringd door vele kinderen, die jammer .
lijk fchreiden. Voor doze vrouw lagen drie fleenen ; op de..
zelven flond een ketel, onder welken een klein vuur glom .
• Scil, lieve kindereul ' zeide zij ; „ aanftonds is uw eten
„ gaar .''
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Wij bleven ftaan om dit tooneel to befchouwen,
• gaar."

en O M A R'S oogen waren fterk op de arme vrouw en kinde.
ren gevestigd . Eindelijk werd A bet flilflaan moede, en
fprakt „Beheerfcher der geloovigen! waarom ftaan wij bier?"-„ k zweer," antwoordde hij, ,, niet eer been to gun,

„ vdbr ik zie, hoe de vrouw bet eten onder de kinderen
:' Zoo flonden wij nag longer ; de vrouw
„ verdeeld heels
ging voort met de kinderen to troosten, en de kinderen bielden ann met fchreijen . ,, A B B A S " zeide o M AR, A last
„ ors in de tent gain, en de vrouw vragen ." Wij traden in

Goede moeder ! " zeide o m A R zacht en glimlag.
,,
chende, ,, wat deert deze kinderen? waarom fchreijen zij?"
„ Ach! omdar zij honger hebben," was bet antwoord .-den
„ En waarom geeft gij hun dan niets van de fpijze
de tent .

• ketel ?" - „ Er is niets in : bet is flechts een bedrog ont

„ ben to misleiden, tot zij, moe gefchreid, in flaap vallen .
„ k heb geene here broods om hunnenhonger to ftillen ." Toen
de vrouw dir gezegd had , nnderde o m A R den ketel, en zag
eene menigre keifteenen in bet kokend water. „ Wat meet
• dir?" riep O M AR . -- „ lk zeide de kinderen, dat ik hua

,, avondeten kookte ; en toen zij bet water tusfchen de flee„ nen opborrelen zagen, geloofden zij dir . At wachtende,
• hoopte ik, zouden zij zich°in flaap weenen ; want ik heb
„ niets om hunnen honger to ilillen ." - „ oe zijt gij,"vroeg
O MAY,

„

in zulk eene ellende geraakt?'t - „ Ach t ik ben

• eene arme, verlaten vrouw ; ik heb bloedverwanten noch
„ vrienden." - ,, Waarom wenddet gij u Diet tot o M A R,
„ den noon van A L
13 A T TA B , den gebieder der geloovi• gen? ij zou u uit zijne fchatten onderftand gegeven heb-

• ben ." - „ Moge hem vloek, in plants van zagen, ach, .
„ tervolgen!" riep de vrouw ; „ mogen zijne banieren in bet

• ftof zinken

want hij heeft mij wreed behandeld ."
Bij doze woorden fidderde o M A R , en fcheen door fchrik
overweldigd .
A Van welke wreedheid," fprak hij, " be.
„ fchuldigt gij o M A R?" - „ k neem God, den Almagti .
• gen , tot getuige," antwoordde zij , „ dat zijne wreedheid

• affchuwelijk is .

eeft God de herders zijner volken niet
„ bevolen, dat zij voor bet welzijn hunner fchapen zullen
„ waken? Wanneer er ellendigen gevonden worden als ik, die hut .

• peloos en wanhopig order den last des kommers en der kin .
• deren bezwijken, moeten zij dan nier Gods gebod vervul .
,, ten,

7 04
„
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ten, en hen bijttaau?" -- ,, Gij moest voor zijn aangezigc

• gaan, en hem uwen nood klagen ." -- „ Neen, zoo fprak

ij moec den nood der zijnen uitvorfcben .
~, God Diet .
• Mijn pligt is, naar vermogen voor de mijuen to zorgen .
„ Armoede is zoo flout niec 21s rijkdom, en de behoeftigc
„ fchaamt zich zijuer ellende ; maar de regtvaardige en on_,, fermende Vorat betoont den armen meet liefde dan den rij .
,, ken ; daarmede vervult hij Gods gebod ; en wie daartegeu
• handelt, doer boos ;'
De vrouw had naauwelijks zoo gefproken, of O M A R
viel op zijn aangezigt, om den Allerhoogften to nanbidden,
en fprak toen : ,, Voorzeker, moeder! gij hebc gelijk . Mig •
• leid uwe arnie kinderen Dog eene korte poos : ik wil mij
• fpoeden om lets tot (tilling van hunnen honger to halen ."
En wij verliecen de cent in de ftilte des nachts . De honden
vlogen op ons aan met hevig geblaf, zoodat ik moeice had
oin hen of to weren . Eindelijk kwamen wij aan bet voor .
raadhuis. O M A R zelf opende de dent : wij traden binnen i
o M A R zag rond, en ging naar een' zak, waariu honderd-envijftig pond meel was . „ A B D A s !" zeide hij , „ leg dezen
,, zak op mijn' rug, en neetn zelf dit vat met borer ." k
laadde hem den zak op den rug, en nam zelf bet vat . Wij
verliecen bet voorraadhuis ; OMAR floot de deny digt, en wij
keerden naar bet eger in de woestijn . Doch naauwelijks hadden wij den weg half afgelegd, of 0 M A R was onder bet go.
wigt van zijn' last geheel afgemat ; bet meet floor in zijnc
oogen ; zijn Ward en geheele aangezigt waren onkenbaar . , ii
• den naam mijns vaders en mijner moeder, beer der geloo„ vigen " riep ik, „ laat mij dezen last in uwe plants dra„ gen .' -- „ Dat zult gij niec," fprak hij : , bergen van errs
„ zou ik ligter kunnen dragen, dan eene enkele ongeregtigheid .
oe kan ill deze vrouw zien, die den honger barer kinde.
•
om, laten wij ons haasten,
„ ren met keitteenen bedriegt?
„ opdat wij aankomen cer de kinderen zich in Nap geweend
• hebben ." Zoo vervolgden wij onzen weg, terwijl o M A R
bijkans onder zijn' last bezweek . Eindelijk kwamen wij in
de tent der arme vrouw . Toen legde hij den zak met meet
neder ; ik zette bet botervat daarnaast ; en , in plaats van na
de vermoeijeuis to ruscen , wierp O M A R de lleenen nit deli
ketel en een fink boter er in, en toen hij zag, dat bet vuur
wildc uitgaan, zeide hij : „Vrouw! hebt gij geene rijsjes?" „ ier
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R ze op de asfche, zette den ketel op de fteenen, en blies bet vuur aan met den
adem zijns monds . Mijne oogen zagen den beheerfcher der
geloovigen nederliggen, om de uicgaande vonken anti to blazer ; zijn dikke bard veegde bet ftof, en was fomwijlen in
rook gewikkeld ; maar hij bleef in deze oonnoedige bonding,
tot dat de viam omhoog rees . Toen de boter gefmolten was,
roerde hij hair met een' ftok, terwijl hij met de andere hand
meel daarin ftrooide . Maar de kinderen, die om hem tonden, weenden, en ltreten immer voort . Thans vroeg oM AR
van de arme vrouw een' lepel, nam een der kinderen op zijne knien, trok de anderen digt bij zich, en voedde lien net
de fpijze, die hij gekookt had . Toen ftonden de kinderen
vrolijk op, fpeelden nog eerie poos, en vielen vervolgens onbemerkt in flaap . Maar o M A a wendde zich tot de vrouw, en
zeide :,, Vrouw ! wilt gii mij uwe klagt wegens o m A R's on• geregtigheid verkoopen? k geef er u honderd goudftukken
• voor :'- „Dac wil ik gaarne," antwoordde zij .-„Goed ;
„ doe bet dan fchriftelijk ." - „ k kan niet fchrijven ." „ Dan doe ik bet in uwe plants ." Toen de vrouw toeftem .
de, riep ik een paar getuigen, en haalde de honderd goudftukken. O M A R fchreef inmiddels
„ n den naam des barmharcigen, langmoedigen Gods . Mo.
• ge de Almagtige 14 A 0 MET en zijn heilig gelacht met
„ zegen overftorten! De dochter van *** heefc, in tegen„ woordigheid van twee getuigen, O M A R BEN A L
A T„ TAB de ongeregtigheid vergeven, die hij beging, dat hij
• hare ellende voorbijzag en hare behoeftigheid niet uit• vorschce, geliik de pligt van iedercn herder is jegens de
• hem aanvertrouwde kudde . O M A R heeft haar daartegen
„ honderd goudftuhken gegeven, waardoor hare vordering
„ vernietigd is .
iervan heeft zij dit verdrag vrijwiliig ge• fioten ."
Nadat dit gefchrifc door de getuigen geteekend was, vouwde O M A R bet digs , en flak bet in zijn' boezem, (fond op ,
groette de vrouw, en ging been . „ A B B A s ! " zeide hij
onder bet gaan tegen mij, „ toes ik deze vrouw zag, die
„ hare hongerige kinderen met keifteenen paaide, was her,
• alsof er een berg op mij viel, en mij verpletce in zijnen
» vai . Daarom dreef de fchrik mij, om to doen , war gij
„ zaagt,
MENGELW. 1818 . No. $ .
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zaagt, dat ik deed ; en thins eerst wencelt de berg vail mij
,, af, en mijne borst ademt ruimer."
Bij zijne terugkomsc vergaderde o M A R zijne kinderen om
zich, en fprak : „ Neemt, tnijne kinderen! dit gefchrift, en
bewaart bet zorgvnldig ; en wannecr de Almagtige mijn
„ oogen fluit, iegc bet dan in mijn graf ."
En 0 n A R zorgde voor de vrouw en hare kinderen, en de
honger bleef in hare tente een vreemdeling .
„
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STRENGAARD, TEN BESTE, SC

OUWGRAAG .

Zoo is dan ook nu weder de Amflerdatvfche
Tentoonllelliog tot mijn en veler leedwezen gefloten ! De
flukken waren wdl en onpartijdig geplaatst, naar aanleidiug
van bet locaal, dat ruim en gelijk van boven verlicht was.
Men heeft, naar ik verneem, omcrent veertienduizend Catalogusfen uitgereikt ; en, bij eene vrij naauwkeurige bereke .
ning, kan men het getal der genen, die can dit genoegen hebben deel genomeu , wet op veertig a vljftigduizend ftellen .
Men had deze kunstbefchouwing, zoo aangenaam bij vreem.
den en inwoners, nog eenige dagen moeten doen voortduren .
Ten Beste . Zij was reeds eerie week boven den bepaaldeit
tijd ver!engd, en al to lang ontneemt aan Tentoonflellingen
zoo wet als tooneelvertoouiugen, predikatiiin, maaltiiden, kermisfen, ja bijna aan alle vrolijke en ilichtelijke bijeenkomflen, de vereischte infpanning . k herinner mij met genoegeu
die vier weken, en ben bijna om den anderen dag met bet
grootfle vermaak daar geweest .
Schoungraag .
k was er alle dagen . De Commisfie verdient den hoogilen lof wegens de orde, fchikking en zorg bij
deze gelegenheid .
Strengaard. k breng mij echter met fmart to binnen, hoe
men mij eens voor eene gefloten deur heefc laten komen.
Vreemdelingen waren op ddnen dag been en weder van 's a.
Schou :vgraag.

go
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ge om deze kunstbefvhouwing bij mij gek8men . Dat had de
Commisfie wel knunen pr•~eadverteren .
Ten Beste Dat is zoo ; maar de gefchikte expoftie van bet
heerlij k fchilderij van P E N E M A N, verbeeldende de verdediging van de fielding bij Qpatrebras door Z .
.
. onzen
raonprins, was er bet gevolg van .
uderdaad, ik geloof
niet, dat onze fchool in verfeheidene jaren lets dergelijks
heeft opgeleverd : de ordonnantie, fchildering, de uitdrultkiug
der hartscogten, her cdele, bet belangwekkende, bet licht,
bet , koloriet, -bet geheel, de deelen, alles was allervoorrreffelijkst.
k was opgetogen en verrukt ; ja wij mogea er
trocsch op zijn . Vreemdelingen zullen ons niet mecr becwisten, dat wij ook in bet
istoridle, en dus in bet ganfche
vak van fehilderen, de kroon thans voor andere volken roemrijk wegdragen . Zeker, mijne vrienden, ik heb bet altijd ge.
zegd : laat onze meesters maar begaan ; fchilderen is de zaak ;
of men een' held of een' boom, eene zee of een' boncen realt .
tel, eerie nachtwacht, een Regentenftuk, maaltijd op den
Doelen, of den veldflag van ALEX A N D E R met D A R U S afbeelde, alles is portret, in alles moet verftand, vernufr,
fchikkking en compof t e de hoofdrol fpelen . Men gevoele
flechts, wat men doet en wat men wil . Men leere flechts
zien . Teekeneu, fehilderen, fmaak, oordeol, gezondverftand,
viugheid, kennis, vrijheid, dat is de zaak ; bet overige is
toepasfing of wijziging van bet groote werk .
Strengaard. Al weder eerie nieuwe leer. - Nu, men zal
het er ver mede brengen!
Ten Beste . Neen, niet nieuw, maar oud .-Daar zijn onze
fchilders van de zeventiende eeuw boven alie anderen grooc
door geworden, en daardoor vorbeft zich onze P E N E MART
nu weder.
Strengaard. Wij zijn bet op dit punt zoo oneens Wet als
gij wel meent . - P E N E M A N beefs her groote punt van nie .
mand vreemds, van geen Franfchen meester aithans , maar
van zichzelven . Zijn fchilderij was zeker uitnemend, ik (tern
bet toe ; maar er viel toch wel was op to zeggen . De Prins
was ongewapend, bet paard to 1tijf, en de Epifodes overtroffen bet geheel ; de donkere partij was niec zoo geluklcig als
bet overige . k moet, ondanks deze en dergeliike aanmerkingen, bekenuen , dat ik er Loch bijzondcr over ce vredea
was ;
B b b 2
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was ; en, mijns oordeels, is de Ridderorde, voor dit fchilderij ontvangen, zeer wel verdiend .
Schouwgraag. Nu, als vriend Strengaard zoo fpreekt, dan

mag men bet werk wel allergelukkigst rekenen, vooral door
bet ocaal . hoe algemeen voordeelig hec ook ware, voor de
tent oonfelling van dit fluk zeker niet zeer gefchikt was ;
ecbter was her goed, dat men hell er geplaatst had ; het
behoorde er bij , om de uitflekende vorderingen der kunst in
deze dagen naar waarde gade to than .

Strengaard. Altijd vorderingen! alcijd in de hoogtel door
zijn onze jonge lieden door bedorven, en vooral menig kun-

flenaar, die to hoog gevoelen heeft van zichzelven ; en lien
men, met al to veel gelds to bieden, uit bet regtefpoor jaagtl

Ten Beste .

doelt . --

o!
k gis , waar onze vriend misfchien op
unt gij ontkennen, Strengaard, dat bet fchilderij,

her Doodbed van Willem den Eerffen, door den

eer M O L,
zeer voortreffelijk was in uitdrukking van hartstogten, ei .
genaardige costumen en neubelen, goede fchikking, fraaije
en edele flaudeu , meesterlijke fchildering?

Strengaard.
er was zeker zeer verdienflelijk, maar war
zwaarmoedig in de donkere parrijen.
Schouwgraag . Gij zclf zijrdonker! -- k en alien met mij
hebben bet met bet grootfle genoegen gezien, zoo wel als
de Portretten van then zelfden regt verdienflelijken kunilenaar , waar aarlem roem op draagt.
Strengaard. Van aarlem gefproken . - Die s L A N G E NZ U R G

is een groot kunflenaar i Die maakc ook vorderingen ! !

Ten Beste. k erken, dat noch zijne Ordonnantie van twee
Beelden, noch zijn Vrouwe .portret mij of anderen bevielen .

Op eene vorige Tentoonflelling was hij gelukkiger ; en wie
weet, war wij bij eene volgeude gelegenheid van hem erlangen

Strengaard En dan dat miniatuurflukje van Prof . W 0 L F F !
Dido en £neas . - o V R G L U S 1
Ten Beste. W o L F F heeft zijne verdienften, vooral in bet

Was bet niet

kopidren, dat hij inderdaad meesterlijk doer .
de verliefden er bier anders uitzagen, don bij
was mij bij w o

L F F

to zwart.

k erken, dat
o. Alles

MA R

Strengaard. Eilieve, z!e ik ook bier weer to donker, als
ik zeg, dat de
eer W oL F F to veel de ltaliaanfche fchilders

wil navolgen, en dat navelgen de Genieu bederft ; dat hij de
waar-
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waarheid , bet koloriet, de juiste teekening der ollandfche
fchool to veel veronachtzaamt? k geloof, hij heeft to veel
gereisd.
Schouwgraag . Te veel gereisd ! Dat heb ik nog nooit ge.
hoord . k wilde mijn ganfche ]even door wel reizen, en site
kabinetten in alle landen befchouwen .
Strengaard. Voor den befchouwer is dit minder gewaagd,
dan voor den beoefenaar, die al ligt een fchoolfche navolger
wordt . Bij gebrek aan fchilderfcholen en vaste oefenplaatfen
met profesforale leermeesters, verhief zich een R E M B RA N D,
AN STEEN, ADR
ARD

N, VAN DER

AAN VAN DE VELDE,
ELST, BERG

AREL DU

EM, OSTADE, WOU-

U ZEM en honderd anderen, die, bet zlj
ze uit een deftig gezelfchap, nit den hof, uit de kroeg of
fchilderbent kwamen, de diepe indrukfels hunner gevoelige
zielen op bet paneel overbragten, in een' tijd, dat men, zelfs
op de hoogefcholen, flechts voor weinige vakken oogleeraren
bad, en geene andere Akademien dan deze kende . En zegt
mij, mijne
eeren is de gelecrdheid, is de fcbilderkunst
daarna meer folide gewoxden? -- Thans wil men voor alles
reizen - al ware bet om faapkamers, keukens en kinderfcholen to zien! ,
Schouwgraag . ierin hebt gij gelijk . Maar, daar alle landen
Akademien hebben, moeten wij er niet meer van verftoken
zijn, al ware bet om bet kwade van andere of to leeren . k
fpreek rood en zonder toefpeling .
Strengaard. Bravo] k bond niet van Allegoricn, at waren zij zoo moot als die van den
eer . A N D R E S S E N op
de heugelijke Revolutie van 1813!
Ten Beste. De emel beware den braven man en grijzen
kunftenaar voor zulk eene eloge van u! k beken , bet onderwerp moest met meer waardigheid behandeld zijn .
et flak
beviel ook mij niet. Maar van een' man van die jaren, wiens
kunde en roem finds lang gevestigd zijn, wiens ijver door
zijne bouwkundige Teekeningen ook ditmaal bleek, en wiens
ganfche geflacht op nieuw fchilder . en teekenproeven geleverd
beefs, moer men niet dan met de niterfte befcheidenheid fpre
ken . Er waren zeven ftukken van zijnen zoon C . A N D R
behalve de' teekeningen van zijne kieindochter, Me
ES,sN
.
juft+rouw C . A . V•A N U L s T, en teerlinge ii . C . A A G E S .
Schouwgraag . De laatften, fchoon later geexponeerd en
ko .
B b b 3
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kopijen, vend ik Diet van de minfle . Maar wij zullen op deze wijze afdwaleu ; en, daar wij nu toch aan den praat hierover zijn, moesren wij ons aisnog als in de kunstzalen verplaatfen, en aces zoo eens weder nagaan . Zulks is voor mij
een onuitfprelielijk genoegen . Wij waren zoo even nan her
. Daar mag Loch de Slag van Algiers, door
historiele val
s A U R, we[ onder gerekend!
Ten Beste. Mij dunks, Schouwgraag, bij die vechtpartij
hadt gij moeten adfsterenz 1 Voor mij , ik had genoeg aan her
fchilderij, dat mij dau tech diep trof, als vaderiander en
als liefbebber van de fchilderkunst tevens . Naar ik hoor, is
bet* vrij naar waarheid voorgefleld ; maar met dergelijke onderwverpen van zeegevechten , vooral bij tnacht, is de nitdrukking der waarheid zeer moeijelijk .
Strengaard.
a, honderd zeegevechten bijna als den : rook
en finook, brand overal, en rondom duisternis .
k wit echter den rep verdienfleliiken maker van dit fink geenszins
hierdoor als verlagen . Mij dunkt, hij heeft zijne tank gbed
volbragt ; was wil men meer? - Wat dunkt u, Ten Beste,
van bet fluk van D A V S U N, Esther bii As%uerus ?
Ten Beste . Er was vrij Was goods in ; voorall beviel mij
bet fatijn . l:-lij vordert, die kunllenaar, dunkt mij.
Strengaard. Maar de bonding van A s 9U e R u s bij bet
overreiken van dent fchepter?
Ten Beste . Nu ja, die ken telukkiger geweest zijn .
k
herhaal evenwel, doze man heeft zeer goeden sanleg . -lij
voldeed mij zelfs beter dan P BA 13 Dtt$, van aarlem,
in zijn flukje : Prins lj"illem de Eerjle en Charlotte van
Bourbon in het looster to ,louare .
Schouwgraag .
ot
ariugvrouwtje van den lantllen kwam
mij losfer en gelukki ;ger voor .
Ten lseste . Gij hebt gelijk .
Stjengaard.
k had geen zin in den doodev Arend van hetn,
Ten beste . Die Was Diet van hem, rnanr :van zijn' zoon .
Deze familie is zeer ijverig . Van Mevrouw a A R a z it s had
men een geteekend Fruitfluk
Sckouwgraag, Van Fruitflukken gefproken, was dunkt
Strengaard. ilaspel tech niec alles door elkander,- Spreek
eerst nog van de ela ze, door Mevrouw f )m u L D E R , geb.
V tv 3t E i. a s ; of liever fpreek vat, wat . betert, b. v. de Boeren
luv arhamer van den :~,beroemden u A S _n E R a o o v ; zoo
houdt
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houdt gij ten minfle cenigen fchijn van orde in uwe berinne .
ring, en zoo kunt gij hiermede van bet histori6le vak tot de
Portretten overgaan . Wat mij aangnat, dat fink is , wat de
uitdrukking vooral der fcofien betreft, meesterlijk in ftuperlativa
grade . Waarom kan men hem en 0 D G E S niet ineeninielten! zoo kwanten et twee volmaalcte kuuftenaars uic den
kroes.
Schornvgraag . Dat moet i u nu eens toeftemmen . - nder0 o Y is een groot, zeer groot meester,
daad , VAN n E R
en dit fink bewijst, dat hij den ouden in bet uitdrukken der
voorwerpen Diets toegeeft ; hij is breed, vet, krRchtig, vol
pit en merg ; ik bond hem voor den eerften meester in deze
foort, vooral wat de details aangaet ; mar hij mist, voor
bet geheel , dien fijnen fmaak, dat bevallige, teedere en aan.
0 D G E s bovenal, eu ook hiel' in zijtrekkelij ke, waardoor
ne Portretten, uitmunt . a, fchoon 0 D G E s bij v A N DE R
xooy in krachc zeer verre to kort fchiet, liet ik mij echter
liever door o D G E s portrettdren . Mij dunkt voor dit werk
is hij bijzonder gefchikt ; ook vaardiger .
a, maar O D G E S flatteert to veel . Daar is
Strengaard.
men tegenwoordig ver in, zoo wel in den fchilderwinkel,
ilk bet gemeen verkeer, als in de kerk en elders .-Nu, daar
zullen wij groot en gelukkig bij worden!
Ten Beste . De menfchen zijn tegenwoordig zeker niet zoo
fcijf en ouverdraagzaam als in uwen tijd ; men is toegevender, befchaafder en verlichcer .
Strengaar•d. Maar is men peter? braver? opregter? ronder?
Ten Beste . Och, dat zal misfchien at zoo betzelfde zijn .
Zeker fehildert men becer, dan in uwe jeugd . Vergelijk de
uitmuntende Portr •etten Van A . D E . E L E, P A E L N C ,
DAWA LLE,
RVSEMAN en CELs, op deze Tencoonllel •
ling, bij die reeks uwer geeerde familie, in de vorige eeuw
gefchilderd, en reeds lang tsar aw' zolder verhuisd . F ilieve, wat zegt gij ? Zijn onze knnllenaars niet verdienllelijker portretfchilders? Was niet bet Portr•et van de Prinfesfe
Weduwe van Oranje, door e E L s, en dat van Profesfor
A A C , van 119 L EL E, om van andereu niet to fpreken,
zeer gelijkend en fraai behandeld?
Schouwgraag. Ook S C E L T E M A geleek bijzonder tref.
fend. Dat was immers van de onkvrouwe VAN D s N0 U Y, van wien zelven
G A, eene leerlinge van VAN D E R
B b b 4
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meen dat een dergelijk fchiiderij is? - aar Meisje me*
een inandje met bliemen droeg zeer veel kenmerken van be .
kwaaniheid en bijzoudere verdienflcn .
onk.
Strengaard . Men ziet bet zeker zelden zoo van
ec was voor een teeder meisje misfchien war
vrou,wen.
krachcig ; gelijk de Madonna en bet Portret door RAMPU Y ZEN to flaauw en oppervlakkig waren .
Ten Beste. De teekeni' g van alle deze flukken was Loch
verdienfelijk . Ook vond fk in de werken van de jeugdige
D E
OOP en
R U G '. R goeden aanleg .
Schousrgraag.
k herinner mij geene hiscoridle flukken of
portretten van anderen, zelfs Wet meer met groove beelden,
dan alleen dat van den eer ALE W N , die in bet gemeen op
iedere Tencoontlelling, en op deze bijzonder, blijken geeft
van vorderiug en ijver, welke hem meet dan zijn naam, hoe
eerbiedwaardig ook, vereeren .
Strengaard . Mij dunkt, als een overgang tot her Land .
(chap, zouden kunnen ftrekken de twee kleine ftukjes van
Velen hadden van zijne bekwaamheid,
R U T E N S C
L D.
gelijk van die van s T O V i s c , lets belangrijkers verwacht,
al waren bet dan ook Been kapitale meesterfcukken, als dit.
maal van
A N
U L S W T en V A N 0 S van 's Graveland.
Zulke llukken zijn nog der moeite waard, om eens met nan .
dacht befchouwd cc worden . Om deze en dergelike ben ik
op de Tentoonflelling met genoegen geweest ; en bet fpijt
mij, die eeren in perloon niet to kennen : voor zulke kun .
flenaars neem ik mijn' hoed af, -- en dat doe ik niet mak .
kelijk .
Ten Beste . En dan voor M C ACL S, SC ELF OUT,
ilt

BRONDGEEST, BARR

ERS,

N

P, WESTENBERG?

Strengaard. Nu , ook voor dezen. - Maar laat mij Loch

uicfpreken .-Mij dunkc, bet GeldesfcheLandfchapvan i ULS .
oltand/ehe, waren
W T (want de kleine, bet Gooifche en
veel minder) had lets verhevens en lets gevoeligs ; bet deed
op mij voimaakc de werking, die fraaije poezij op mij doer .
U L s w r is ecu groot vernuft en ailerbekwaamst kunfle .
near ; en VAN O S fireeft hem op zijde . Deze laacfle fcbijnt
echter meet uaar de natuur to fchilderen, hetgeen hij war ver
drijft ; immers silo gevallen zijn in de natuur niet fchilder .
achtig : daarom vond ik voor wij geen bijzonder behagen in

de
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de beide Landfchappen van de hoogte to zien, en in de laagte
gehangen, die meer kunliig dan mooi waren,
Ten Beste .
er Land- en Rivier-gezigt en bet Landfchap
met grazend ivee voideden over bet geheel mij ook beter .

VAN o s is een refit ijverig fchilder .

Strengaard. Maar hij moest eens elders dan to 's Grave .
ij bepaalt zich to veel tot ddue omlcreek .
land fchilderen .
Die man mogt nu wel eens hi den omtrek reizen, zoo als
W E S T E N B E R G . Van dezen, hoezeer sties mij bij hem en
eenigen zijner vrienden, volgens de hedendaagfche mode, veel
to zwarr, ook met to veel uitkomend geel, en to blaauw

voorkwam, bevielen mij wel de Cezigten bij Werden ex
Mulheim aan de Roer . Die kunfcenaar vercoont goede vruchten van zijn' uitfcap in naburige landen .
ij is flout, en vol
van uitdrukkiug. Vooral voldeed mij van hem bet inderdaad

fraai Stadsgezigt to
aarlem ; dat was regt krachrig, zoo bet
bghoort.
er Gezigt op het Zeeregt vond ik niet zoo gea
lukkig. W E S T E N B E R G heeft de kunst in zijne magt ; hij
leere hair op de onfeilbare en ware leermeesreresfe, de eeavoudige natuur, fteeds toepasfen .
ij heeft zeldzame talent

ten . Zoo ook de verdienftelijke liefhebber B R O N n G E ES T,
een vernufr zoo als er weinig zijn, en wiens Binnenhuis
vooral uitnemend behaagde .
Schouwgraag .
et komt mij bijzonder opmerkelijk voor.
De natuur is Edn .
vLSW T, VAN OS, M C AeL S,
ELF OU? en an.
dere eerfte meesters in bet landfchap - zij ziju alien fehiiders der natuur ; zij voldoen alien, en zijn toch anders.
Dit is mij altijd raadfelachtig ter ontknooping voorgekomen .
WESTENBERG, BRONDGEEST, SC

Strengaard. De oplosfing is mij wel niet volkomen helder ;
maar dic weet ik toch, men fpeelr veel to los met bet woord
natuur en fchilderen naar de natuur . Zeker, de natuur is

de onuitputtelijke bron van licht, waarheid en rijkdom voor
de kunst, waaruit de fchilder alles fcheppen moet, waarvan
hij moec uicgaan, en werwaarts hij altijd weder to huis moet
komen ; maar bet is de ddnige bron der kunst niet : anders

kon men geene Geniusfen, Engelen, Geesten en wat dies
meer zij afbeelden .
unst, kunstgevoel ontfpruiten eigenlijk uit bet gevoelig hart, en zijn als zoodanig geestelijk : de
kunde en kundigheid van den geoefenden en fmaakvollen
B b b 5
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werkman geeft hear eerst daarna beflaan en seven. a,degroote
voorraad van kennis, sail al war bezield of onbezield en aan .
fchouwelijk is, beflaat in de groote voorraadfchuur der ne .
tuur, waar de fehilder alles uit halen moec oni zich verflaan .
baar uit to drukken ; dock de fchilders leveren oils niet de
iratuur , maar bet refultaat van hun gevoel bij hunne
natuurbefchouwing ; en harmonieert dat al of niet, meer of
min met ons gevoel, bij onze befchouwing der kunstgewroch .
ten en der natuur, zoo vinden wij bet mooi of leelijk, be .
ter of minder ; - vandaar zoo verfeheiden dezelfde natuur afgebeeld bij gevoellge kunflenaars ; vandaar zoo verfchillend
oordeel over kunst en hare gewrochten .
Schouwgraag . Dat is mij to diep. k geloof waarlijk, dat onze oude
eer nog antiaansch en transfcenden.
teal wordtl Laat ons toch niet falozofdren, maar kijken!
Strengaard. Waarlijk, glj hebt wel gelijk . Door redene.
ren krijgt men bet niet . Ware dat zoo, dan fliepen al finds
een' geruimen tijd onze fchaapjes bij onze wolvinnetjes, enover eeuwigen Yrede behoefde niemand meer to pracen, om .
dat ieder then dagelijks in huis, in de kerk eu in de raadzaal
had . et pleiren ware ook uit, - och, die arme Procureurs
en Advocates! ! - en bet Congres to Aken had nooic plaats
gehad, en dus ook geen bal van Souvereinen .
Schouwgraag . Met 21 die aardigheid vergeet gij M t c A &
L r S en Strengaard . Een zeer bekwaann befpieder der natuur en
gevoelig kun$enaar, die ook ditmaal zulks toonde.
Schouwgraag. Es S C E L F o U T. Wat zegt gij van hem ?
oe vindt gij' zijne aargetijden?
Strengaard. Verwonderlijk fraai voor een' kunflenaar, zoo
tveinig beltend , en van wien wij voor de eerie meal iets za .
gen . Ziju' Winter zal ik niet ligt vergeten . De fpeling van
de freeu w en zo{r tusfchen bet groen der fparren en bet
dikke zand, de fraaije floffaadje, deze waren inderdaad regt
meesterlijk . De overige Cetijden, hoe verdienllelijk, waren
zeker lets minder . Wig hopen, dat hij zijnen roem, nu met
regt verkregen, zal weten to handhaven .
Ten Beste . Mij dunkt gij magt wel denken om den grij .
zen B A R B E R S, wiens kunst zeker niet geheel is in den hedendaagfchen trant, mast die ook ditmaal weder getoond
heeft, dat, indica bet waar zij , zoo als ik daar even zeide,
dat
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dat portrettdren der natnur alles is, hij een f'bhilder~is bij
-tlicnemendheid . Waarheid en verfcheidenheid van boomen,
bevallige ordonnantie , goede penfeelsbehandeling vergoeden
bet gebrek aan fikschheid, waardoor ooze jongere meesters
zich beter ondericheiden .
Strengaard.
a, door welke to overdrijven hun hetzelfde overkomt ais menig fchrijver, die zijn' [lijl , door at to
veel kracht en floutheid , duister en onaangenaam maakt .
- Ten Beste. s het dan niet good, dat de kundige BAR .
ERS en een O'M M E G A N C
B
zich hiervoor wachten ? Zij n
zij niet zoo [tout als anderen, zij zijn feeder en bevallig .
Schouwgraag . Den Schapenflal van 0 M M E G A N C
zag ik
bij herhaling met bet grootst genoegen . Er waren kopjes,
ichtjes, partijen in, die overheerlijk waren . k zoo wel eens
weten willen, wat Strengaard daarop nog zou weten to
zeggen.
Strengaard. Wel ! wat eentoonig van kleur en gemanierd .Gij lokt mij nit . lit zelf zag nimmer lets zoo goed van then
to regc beroemden 4ntwerpfchen meester. Maar, wat manier
van fchilderen aangaat, bevielen mij beter een o B E t M A N,
RAVENSWAAY, DASVELD,D
R
OFF ; ook de liefheb.
MS

U

TENBROUWER,

MULLER,

CROOC

EW

T,

en vooral de gevoelige P R A E T O R U S ; ook Mevrouw
S C B A R rF ,
fchoon , naar men vercelde, er nog becere van
baar bekend zijn .
Schouwgraag . Wij fpraken nog aiet va i
N r - o, die
gelukkige reiziger, die de toppen der Alpen, den Waterval
to Tivoli, do Sabine bif Rome, bet Paleis der Cefars, Na.
pels en hot eiland fchia heefc mogen bezoeken, en van
zulke tooneelen ~ijne kunst inogt ontleenen!
Strengaard. Grootsch z n zeiter de gezigten van taliee" ;
en wien zulke tafereelen niet treffen, die is een ongevoelig
mensch , en vaor eels' kunftenaar niet berekend . Maar zegc
mij, mijhe vrienden, waardoor lcomt bet, dat al de tegenwoordige land['chaplchilders, die taliaanfche gezigten fchil
deren, dezelfde ltleur en Loon voereu, die uiterlijk, mij al •
thans, njet die der natnur fchijnen? Ai ;ders toch is bet bij
A R E L D U
A R D N, 13 ERG 11 E M (die,, mij ns oordeeis, ze .
her in talie getveest is) AS SEL N, T O111AS W
, L NGELBAC
, OM V211 A . VAN DE VELDT ; en anderen d iet. t o
fpreken . Die groote meesters verfchilden meer in pcnfeelsbe .
han .
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handeling.
k geloof waarlijk, men volgt chans to veel eijr•
ander ; en hoe verdienilelijk x N P s, hij deelt eenigzins in
dic hedendaagsch gebrek . Met dot al is hij een groot en nit.
tlekend fchilder .
Ten Beste. Dat zou ik meenen! Wie kan warmer, zachter,
teederder en beter gekozene ftukken verlangen ? En de man
vordert bij den dag; dot men van alien niet zeggen kan .
Strengaard. Ten minfte niet van den door zijn fink vbbr
twee jareu zoo to regc geprezen Dordfchen fchilder D E x oNtNG ; een man, die getoond heeft lets regt voortreffelijks
to kunnen leveren, en wiens werk : Overtogt van Fee door
eene Rivier, mij , en veien met mij, don ditmaal maar niet
wilde behagen .
Ten Beste . Zijn fladgenoot S M A
G R E G 00 R, dacht
mij, had vrij war vorderingen gemaakt . Zoo bevielen mij
ook bijzonder wel de flukjes van P F E F F E R, den knndi.
gen Tooneelfchilder alhier, van wien ik simmer iets in oliererf gezien had ; ook ddn der fchilderijen van den aagfchen
fchilder B A
vY z E N ; beiden verdienen aanmoediging, en
ook R U L S E 110 o M to Faafen. - Nu geloof ik, dot wij zoo
war de tandfchapfchilders genoemd hebben .
Schouwgraag . Genoemd hebben? - Neen, dan heb 1k
beter gezien en ]anger onthouden . BEST, DE. G o E E,
)R NS, VAN SG

OONE,

UYTENBOGAART, WATER-

en de liefhebbers NEPVEU, OOFT
en T E Y L E R VAN ALL, alien fm)lerdammers ; en dan
M A N to
eem lede, W N T E R
,E O N G A van Leeuwarden, B o
to Leiden, D E V S S E R to AhEmaar, W E R T Z to Nijmegen, VAN DE VELDE to Sneek, MARTENS to Utrecht,
S E R N
to aarlem , M E E R to Rotterdam ; en zij , die,
reeds vergevorderd in jaren, toch nog de kunst met ijver
blijven beoefenen : een V A N D E R L A E N, landfchapfchiider,
en P R U D O M M E, zeefchilder, beiden to Zwol.
Ten Beste . Nu, gij hebt eene flalen memoriel Als wij don
toch aan de zeefchilders, en zoo verder son die van de fladsgezigren, binnenhuizen en heelden, kcimen, zoo -Strengaard.
o, ho l niet verder. Op deze wijze konden
wij den nacht wel door zitten . Er waren, wel to weten, op
deze Tentoonflelling ruim driehonderd-twintig finks, en dus
cen goede hovderd nommers meet, dan op de vorige . Wie
wil
LOO, VAN

ALL,
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wil er zich aan wagen ieder to noemen, ik lost than alien
eene beurt to geven? k dank-je hartelijk. Mijne pijp is nit .
De klok flaat half elf.
Goeden nacht, vriendent
Schouwgraag . Neen, dat gait zoo nlet, vriend! Wij zijn at
meer dan halfweg . Eerst de hand, dat gij morgen - avond
zult wederkomen .
Strengeard. Nu, ja dan, bij leven en gezondheid . Wac
zegt gij, Ten Beste?
et is mij volkomen wel . k zal mij hier gaar.
Ten Beste.
tie weder laten vinden . - Wel to huis
( et vervolg hierna .)

ERT 0 G R

(Naar bet Engelsch van

C

ARD .

ROBERT SOUT EY .)

Geen ander zag, hoe Richards vuist
l-let kind in 't water fmeet ;
Geen ander hoorde - Richard ilechts,
oe jeugdige Edmund kreet .
Vazal en knecht erkende in 't rond
Den moorder voor hunn' beer,
En hij , de wettige erf van 't huis,
Zet zich als hertog nedr.
Dat aadlijk huis van Erlingford
Ligt in een boschrijk dal ;
Severnes golf befpoelt bet for
En glijdt voorbij zijn' wal .
De reiziger flaat telkens fill
n dit verruklijk oord,
En wenscht zich bier een but van leem,
En reist met wedrzin voort .
Nogtans de hertog heeft geen' duur,
En vl1edt terug van 't meer ;
Elk windje, dat de golven krult,
Brengt Edmunds kreet hem wegr.

Var,

7

fP. TOG .
ARD
C
R

Vergeefs, dat de afgebeden flaap
Ziju matte leden ftreelt :
n elken nacht, in elken Broom,
Verfchijnt hem Edmunds beeld .
Vergeefs, door 't wroegend hart gejaagd,
Ontvliedt hij 't heerlijk oord,
En vlug t, van door hij 't felt bedreef,
Naar verre landen voort.
ij reist en trekt en doolt en vlugt,
Moor vlugt zijn wroeging niet,
En ijlc terug - terug naar huis,
Gelijk hij 't huis verliet.
De tijd was traag, de dag was lang,
De bange nacht nog meer ;
Toch eindlijk kwam het fehriklijk uur,
et uur des gruweis, weer .
De dag brak aan, die Richards angst
n 't jagend hart vergroot :
't Geweten wees then dog hem aan,
Den dag van Edmunds dood .
't Was fchriklijlc weer : de orkaan brak los,
De regen beult to 'c land ,
De ftroom zwol boven de oevers nit
En overfpoelde 't ftrand .
Vergeefs, offchoon hij gastmaal geev',
Offchoon de wijnkroes zwier',
De bertog hoort de ftem der wraak,
oe luid de feestvreugd tier' .
Met elken ruk, met elke vlaag,
Die op de muren hreekt,
Verfchrikt de florm zijn kranke ziel
En 't hol gelaat verbleekt .
't Werd nacht : het doodzweet brak hem nit,
Toen elk zijn' disch verliet ;
ij werpt tot flapen zich ter near,
elaas, tot rusten uiec,

Door
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Daar trad zijn broeders geest aan 't bed,
Zijn broeder Edmunds geest,
Zoo bleek als hij in 't uur des doods ,
n 't fcheiden, was geweest .
Daar flond hij , krank en zwak als toen,
En greep als toen zljn hand,
En fprak zoo flaauw, zoo mat als toen,
Van 't eigenst ledekant .
„'k Beval n," fprak hij , „ d'armen wees,
• Den teedren Edmund aan :
„ Spreek, Richard! fpreek : gij gaaft me uwwoord :
„ lebt ge aan uw woord voldaan?"
i- et kille zweet droop Richard af,
Bij 't luistren naar then toon :
Daar loeide op nieuw een rukvlaag aan :
Dat loeijen klonk hem fchoon .
Mast eensklaps . . . hij vliegt op van 't bed!
Wat wild en woest gedruisch 1
Op, op, beer Richard! berg bet lijf :
Bet water flroomt in 't huis!
ij fluift omlang en ziet den ftroom,
Die door de zalen plast ;
't s middernacht : geen hulp genaakt,
En 't woelend water wast .
Nogtans daar komt, daar dringt een boot
Door fchuim en golven been,
En kondigt pulp en redding aan,
Maar redding flechts voor een .
„ Mijn boot is eng, de plants is klein,"
Zoo roept de roeijer luid
„ Slechts een' van alien neem ik in
• En voer hem 't water uit ."
Daar ftort zich Richard in zijn boot .
• Voort, voort! naar d' overkaut!
Roei
voort! met fchatten loon ik u,
,,
• Zet gij mij Binds aan land ."

De
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De roeijer fear zijn' riem met moed,
Al is bet water breed . . .
Maar eensklaps, welk een bange gil
't s jeugdige' Edmunds kreet!
De roeijer toelt
k hoor gefchrel :
et
is
een
kinderftem
." -•
• Voort, voorc! bet is bet ftormgehuil :'
Zoo antwoordt Richard hem .

• Roei voort, roei voort en rep de riem,
• En houd den hack gereed . . ."
Daar rijst op nieuw een bange gil!
't s jeugdige' Edmunds kreet t

• k hoor alweer een fchreijend kind :"
ernam de roeijer weer.

• Voort , voorc 1 de nood groeit aan : roei voort!
• Wij redden toch 't niec meer ."
• o God! beer Richard ! zoo gij wist,
„ Wat angst dat fchepfel lijdt!

• En gij , gij ftopt uwe ooren digs,
• oe bang de onnoosle kr1jt!
oe fchriklijk zon uw foltring zijn,
• Zoo ge, nit bet zwalpend not,
• Vergeefs de magclooze armen hieft
• En vruehtloos bijftand bade!"

»

Dear gilt bun eensklaps wear een kreet,
Een luider kreet in 't oor,
En eensklaps dringt bet licht der moan
De donkre buijen door .
En, God! dear Not een doodsbleek kind
Te bibbreu op een rots,
Die in den vloed to fcorcen dreigt
Door 't hevig golfgeklocs .
De roeijer fast met kracht zijn' haak
n 't harde rotszand vast,
En palmt zich near de naakte klip,
Waarop de branding plast.

ERTOG R C ARD .
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• Ntt grljp bet kind, beer Richard! grijp!
,, Volvoer den dierften pligt ;

• Grijp aan : bet ftrekt u de armpjes toe . . ."
En Richard grijpt bet wichr .

ij grijpt en rilt! bet kind was koud,
En kit als fteen, en doodt
'c Was Edmund, jeugdige Edmund .zelf,
Een zwaarder wigt dan lood .

De fchuit floeg om ; de moorder zonk ;
Zijn ftrijd was Lang en wreed ;
ij zonk en rees , en rees en zonk :
Geen mensch vernam zijn' kreet .

T.

LETS, OVER DE BUSSEN, OF ZOOGENAAMDE GENEES
SOC ETE TEN,

UND GE

N DE STAD ROTTERDAM .

Was bet eene waarheid, dat er, ten opzigte van de uitoe .
fening der geneeskunde in deze flad, veel verbetering noodzakelijk was ; eene verbetering, waaraan zoo velen der ge .
schtfte geneeskundigen werkzaam waren, en in welker daar-

fielling zij alleen door eenige belangzuchtige Collegaas, maar
vooral door velen van de burgerij zelve, noch aan den ouden (lender gewoon, wederftreefd werden, vooral dsar bet
deze, van de waarde van hun valt overtuigde, manuen aan
bet noodige gezag ontbrak : than zien wij, door de vader.

lijke zorg van eenen geliefden Vorst, der geneeskunde eene
eervolle loopbaan afgebakend, en der lijdende menschheideen
gerustf ellend vooruitzigt geopend . Wenfchelijk is bet flechts,
dat de vastgeftelde wetten niet , even als zoo vaak gebeurt,
verwrongen, en, door kleine uitzonderingen tg misbruiken,
aan baatzuchtige ooginerken dienstbaar gemaakt, en daardoor

de goede bedoeling van den wetgever to leur gefleld worde .
De Medicine-Doctor blijve arts, maar aan bet ziekbed ;

de Chirurgiju zij wondheeler, en geene inwendige praktijk
doe hem buiten zijn vak treden, of geene winzuchc verleide
hem, ow, gebruik makende van een enkel artikel der wet,

2ijne lijders op de lijsc der venelifche zieken to plaacfen, en
NENGYLW . 1818 . N0 . 15" .
C C c
zich-

7s :

Zzs

zichzeli4en of zUne l.rnsig4nooten daaidom aOT ?erroovecde
beoordeelingen bloat to fiellen . Bindelijk , wanneer zich eeu
ieder, valgens eed en pligt, bij de uitoefening van zijn vak,
en ook daarbij alleen, houdt, zal do wit van Z. M., de wensch
van zoo vele brave geneeskuodigen, en bet welziin der in
gezetenen, volkomen beharcigd warden . Wenfchelijk is bet,
dat eene goede geneeskundige Policie, zonder onderfcheid

van perfoon to niaken, de geflatueerde wetten zal willen en
blijven bandhaven .
ntusfchen is uaauwelUks de gegevene wet in aanvankelijke
werking, of de burgcrU zelve begint cen middel to zoeken,

om de uitoefening der geneeskunde voor genees- en heelmeester een werk van vgrdriet to doen zijn ; en dit middel
is gereedelijk gevouden in de zoogenaamde Busfen of Gezondheidsfocieteiten .

Gewoou om den Medicinse . Doctor met bet fchandelijke
loon van een' fchelling na bet doen zijner vifice of ce zet .
ten, acht men bet eene berooving, dat er. van hooger band
aan de uitoefenaars der kuusc een beboprlijk honorarium worde toegekend ; en, om dit to ontduiken, zal men zich zog
fpoedig mogelijk in eene bus doen infchrijven ; dan is men
verzekerd, dat de onkosten voor zijne aanbe[tede gezoudheid
niet hoogzer dan vijf
zes gulden per jaar zal bedragen, on
alzoo des to meerder overfchieten voor luxe of vermaak .

De busfen, of geneeskundige Societeiten, werden bier ter
flede opgerigt door den Weled .
eer Dr. B C ER, met
bet menschlievend oogmerk, om aan dienstboden, wier jaarlijksch loon , en nan ambachtslieden, wier daggeld hun niec
toellet groote uitgaven to doen, gelegenheid to geven, om
buiren bet Gasthuis eene goede geneeskundige behandeling ce
genieten . De geneesheer nam met een warm meufchengevoel

dit werk van barmhartigheid waar, en de lijder beloonde z ij.
re opoffering van tijd en moelte met dankbaarheid .
Doch, wat is thans van deze zoo nuttige inrigting gewor.
der? Van tijd tot tijd heeft men die Societeiten zoodanig
vermeerderd, dat, daar voorheen circa vijf . A zeshonderd

leden op deze wijze bediend werden, men thans een getal
van Lien- a elfduizend menfehen telt, welke hunne gezondbeid hebben aanbefleed .
Door welke voorwerpen nu moet dit petal warden uitgemaakt?

ot minst door dienstbodenl Deze, welke alle fond-

fen
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ten zoeken om den twier en tooi hunner meerderen na to
open, hebben nag niet cens een par ftulvers in de week
over, om in geval van rood geholpen to warden ; daarvoor
laten zij bet Gast. en Manhuis zorgen .
Door de kiasfe van handwerkslieden8 iertegen geruigt hes
ontzettend getal der genera, welke jaariijks, zoo door de
vaderzorg van onze Regeting, als door de bijzondere godsdienfige Genootfchappen, van genees . en heelkundige bul¢
vaorzien worden ; en bet getal der zulken goat zeker dot
der busleden to boveni,
Voot bet groottte gedeelte dus beflain de busfen uit detf
voozheeo zoo zeer op fatfoen gellelden burgerlland . Deze
ontzien zich thans niet meer, zich gelijk to fiellen Met butt
pakhuisknecht of dienstmeid ; ook zij moeten voor hunne
gezondheid accorderen, en daardoor to meet vrij zijn in uitgaven van een' anderen acrd, welke door een Doctors- of
Chirurgijns rekening (voor eigen privt) zouden befnoeid
warden. mmers is bet niet to logenfira$en, dat zich verfcheidene leden in de busfen bevinden, welke, tot bun huishoudelijk gemak, zich door knecht en meld tevens later
bedienen . Dezen moet men voor vijf k zes gulden per }ant
in de Gezondheidsfocieteit nemen ; offchoon velen er Diet op
zien, drie
vier gulden per week in eene Sociereit, onder
bet genet van fpel en wijn, zulkerwijze op to ofi'eren, dat
den volgeuden dag de geneesheer zijn bus .falaris tan ban kan
konten yerdienen . Zijn nu zulke menfehen billijk bet voor.
Werp eener huip, welke uit barmhartigheid gefchiedt 9
Wat nu bet lot van Doctor en Chirurgijn is bij zulk eens+
inrigting, is gemakkelijk na to gnan . Terwijl de dienstbode ;
bit vreeze van haren dienst verfloken to zijn, of met eeut
her zal wel overgaan j van dag tot dag uitflelt, den geneesheer to ridplegen ; terwiji de ambachtsman, dikwijls met de
koorts op bet 11jf, om tech maar zijn daggeid nog to verdienen, zijne zlekte door werkzaamheid tracbt to verdrijven,
weet de meer vadzige en weinig doende nit den burgerftand
Wet, hoe fpoedig hij am den Doctor zal zenden, die, zoo
hij eens Met t'huis is, of voor hem belangrijker patiente1
to bezoeken heeft, al tpoedig de norfche aandaiding ontvangt, dat men zulk eene behandeling niet weer verwacbt,
daar men op zijn' tijd bet busgeld betaalt, en dus, indien
bet Meer gebeure, zich b}j Directeuren zal beklagen .
C c c a
sell
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Een antler gebrek in vele busfen is, bet, tegen alle regle .
mentsvoorfchriften aan, innemen van leden, zonder dat dezelve door deskundigen gevifiteerd en gezond bevonden zijn .
ierdoor komt alles in de bus, en dezelve words geheel tot
een Gasthuisfonds misbruikc . Verfcheidene leden zijn er, die
juist daarom in de bits gaan , omdat zij federt jaren aan deze
of gene kwaal fukkelen, en bet hun verdriet, na elk nieuwjaar
eene Doctors- of Chirurgijns-rekening to ontvangen . Men
heeft keunis san dezen of lien Directeur, en men words als
goed vriend in de bus gefchreven, houdt zich eenigen tijd
fti1, en dan den Doctor gehaald, en, ten koste van een an .
der, die billijke aanfpraak heeft, braaf aan her medicineren!
(Er zijn er in de busfen, die van primo anuarij tot ultimo
December trek in medicijnen hebben .) Men heeft nu toch
apes voor hetzelfde geld, of de Doctor a ns komt of hon.
derdmaal! De geneesheer mope bier nu tijd en geduld verlie.
zen, de patient vordert, volgens reglement, dat bij bezocht
worde .
r,edanig kan men nu verwachten, dat de genees .
of heelkundige behandeling bij zulk eene inrigting zal zijn?
De Doctor geniet, volgens zijne met Directeuren gemaakre
overeenkomst, een gulden of lets meerder per lid in 't jaar ;
dit maakt voor elke week een honorarium van drie k vier
duiten ; hiervoor moer hij dag en nachc gereed zijn de zieken
to bezoeken . Als man van err getrouw aan de door hens
aangegane verbindtenis, als mensch en Christen zelfs verblijd, dat hij in ilaat is zijuen lijdenden evenmensch to redden of diens fmart ce verligten, doer hij dit -volvaardig, wan.
veer hij geroepen words bij hen, die waarlijk aanfpraak op
zijne bulp hebben ; maar her moec hem grieven, wanneer hij
zijne vifire moet doen in huizen, waar alles de welvaart, ja
den overvioed der bewoneren sanroont .
ier moec hij Loch
ook zijne vier duiten per week verdienen ! en dikwijls ver.
diens bij die Wet, daar de eeren Directeuren toch ook lid
van de bus zijn, en, in fommige busfen, velen, behalve een
honorarium van veertig gulden of meer, met hunne huisgezinnen vrije genees- en heelmiddelen genieten, zonder to con .
tribudren : maar nu, bier mag de Doctor ook wel pro Dee
werken . want Directeuren hielpen hem immers aan her
broodje! !
Natuurlijk is bet intusfchen, dat de geneesheer zijn werk
op deze wijze lusteloos doer, en er zich op toelegt, om de

ge.

OVER DE BUSSEN TE ROTTERDAM*

72$

geringe lieden in zijde bus wdl en velgens pligt to bedienen ;
terwijl hij de meer gegoeden, door zoo laat mogetijk hen to
bezoeken, en door het onvriendelijke van zijn gedrag, daar
anders meewarige mirzaamheid een hoofdtrek van zijn karakter
is, zeer duidelijk doer gevoelen, hoe ongaarne hij zulke patiencen bezoekt, die, tot hunne fchande, hunne gezondheid
bet voorwerp van eene aanbefteding maken .
Bet noodzakelijk gevoig van dit alles is, de levering van
flechte of geknoeide geneesmiddelen ; en bet ran niec anders
zijn : de Apotheker ontvangt, per lid, dertig of tweeendertig
fluivers in 't jaar ; en er zijn er, die l echts vijfentwintig
fluivers genieten . Treft hij nu bet ongeluk, dat zijne bus
uic veel burgerfland beftaat, dan kan hij verzekerd zijn, dat
Lien a twaalf recepten daags zeer middelmatig is , als hij
driehonderd leden to bedienen heeft . Dus kan hij dan voor
drie luivers al heerlijke medicijnen leveren! Net onmisbaar
gevolg is, dat de Doctor, hoezeer overtnigd van de nood .
zakelijkheid, fchrikt, om een recept voor to fcbrijven, dat
van eenige waarde is ; daar hij overcuigd is, dac de . Apothe.
ker her niet kan leveren .
ntegendeel in busfen, grootendeels nit de geringe klasfe
zamengefteld, heeft de Apotheker op de duizend leden naauwelijks acht recepten daags ; en dan kan hij , wanneer de
Doctor in ligte gevallen huishoudelijk to werk gnat, in zware
ziekten zeer goed zulke medihijnen leveren, weike, in een
gelijk gevat, met de door den rijkdom duurst betaalde kunnen vergeleken worden . Doch , zoo lang san de meer gegoeden niet belet words, dit geluk hunnen minderen medeburger laaghartig to ontvreemden , zullen de busfen eerie bron
van knoeijerij en een beklagelijk bederf voor bet leven en
de gezondheid der deelnemeren, en dus een gemaskerd moord .
hot voor de maatfchappij zijn .
Offchoon ik mij niet wit vermeten, middelen tot een volkomen herftel voor to flaan, wit lk her echter wagen, mijne
gedachten daarover ter neder to flellen .
Van de zijde der Busdirecteuren zelve behoorde noolt een
lid to worden aangenomen, ten zij hij, zonder onderfcheid,
door een' Doctor en Chirurgijn behoorlijk geexamineerd wa .
re, en door een attest bewees, buseigen to zijn .
De busgelden behoorden niet op elkander gellapeld en in
voor de leden nuttelooze papieren veranderd Le worden ;
C c c 3
maw
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maar men moest daarvoor aan de meest werkzsmen in de
bus, Doctor, Chirurgijn, en vooral aan den Apotheker, near

gelange der omflandigheden, een extra honorarium uitkeeren ;
dit zoude ambitie geven, en goede middelen doen leveren .
De Directeuren moesten bet fysteem laten varen, dat ieder
lid een zieltje gewonnen is ; dan zoude dikwijls de beer en
jufvrouw geweigerd, en knecht of meld ingefcbreven worden .
Eindelijk, her eenflemmig werken van
eeren Doctoren,
enz . tot wering van alwat Wet in de bus behoort . Doclt
dit onder de pia vatal
rachtdadiger middel zoude zijn, wanneer, onder de zorg

van bet Gouvernement, ooze geachte Regering zich wilde
verledigen, in dezen de hand to leenen, en ook voor busfeu
eene vaste orde to bepalen ; door er tocti geene flad in ons
Rijk is, waar deze inrigting zoo zeer misbruikt wordt,als bier.
Wel is waar, bet is eene vrije burgerlijke overeenkomst, eq
bet float in zoo verre ieder vrij, of hij al of geeu Doctor,

onder of buiten accoord, wit gebruiken . Doch men zoude
zulk eene verordening even min dwang kunnen noemen als
zoo menige andere ordonnantie, welke zelfs her get21 der
perfonen bepaalt, die een koop thee, tabak, koffij of wiju

inogen veilen, of een testament in orde ftellen ; door toch de
Souvereln en de Stnat meet belongs hebben bij her leven en
de gezondheid van deszelfs ingezetenen, don bij een' befcbadigden koop koffij, thee en Wljn, of eene valfche claufule in

een testament.
Door zulk eene verordening zoude de geneeskunde, geheel
op een' vasten voet ge!leld, ook voor de mindere klasfe een
wezenlijke zegen zijn ; de geneeskundigen, in alle vakken,
die toch in bun enfemble eene achtingwaardige en voor eene
fled gansch Met onbelangri}he klasfe uitmaken, zouden met
eer en ambitie werkznam zijn ; en, war zeker vooral gelds,
menig ingezeten zoude Met zoo vroeg grafwaarts gebragt

worden, of, tot fchande der kunst, een verwaarloosd en zie.
kelijk ligchaam ronddragen . -- Dixil

Rotterdam, Nov. t3i8 .
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Eene eckte Cebeurtenis.

Zeker koopman to

Petersburg, Franschman van gaboorte,
teas bezig met bet doedeinen van zijn wonderfchoon kind,
en wet in zulk eene gemoedsitennning, dat men bet hem kou
eanzien, hoe hij dit geluk als eenen zegen van God waardeerde, wanneer een vreemdeling, zijnde een Pool, met vier
zieke, half bevrozene kinderen, in de kamer trad, zeggende :
. Dear breng ik u de kinderen." Zonderling keek de troop .
man den Pool aan : „ Wat zal ik met doze kinderen doeu?
Wien behooren zij ? Wie zendt u bier?" -- ,, Zij behooren
niemand anders," antwoordde de Pool, „ dan eene doode
vronw in de fneeuw, 70 uren aan dozen kant van Wilna . Gij
kunt daarmede doen, wat go wilt ." De koopman hernam :
:, Gij zijt bier niet to regt, mijn vriend °f Zonder zich van
zijn fink to laten brengen, hernant de Pea1 ; „ Ais gij eer
C ARLES zij t , dan ben ik wet to regt . "
nderdaad, bet
was de
eer C A R L E o . De geeerde lezer were verder,
dat zekere Franfche weduwe lang in goeden doen en buitert
site opfpraak to Moskow had gewoond . Toen, nu vijf jaren
geleden, de Franfchen aldaar kwamen, behandelde zij die,
als hare landslieden , (bet bloed toch kruipt , waar bet uiet gaan
kan) minzamer, dan den ingezetenen behoagde . Nadat zij nu
in den zwaren brand at haar goed en have verloren, en hare
vijf kinders flechts gered had, werd zij, als verdacht zijude, genoodzaakt, niet alleen de iad, maar ook bet land to
verlaten : anders dacht zij zich near Petersburg tot eenen rij .
ken neef to wenden, die aldaar woont . Onder cone fchrikkelijke koude en fmarten voortvlugtende, was zij reeds to
Wi/na gekomen, krank en van alle behoeften voor zulk eane
reis beroofd, en trof aldaar eenen edelen Rusfifchen Prins,
man wien zij aren nood klaagde . Deze fchonk haar driehonderd roebels ; en, daar ho vernam, dat zij to Petersburg eenen
reef had, gaf hij bet aan hare keus, of om near Frankrijk,
of near laatstgenoemde ftad met een' vrijpas to reizen . n de.
ze onzekerheid keek zij haar oudile zoontie san, omdat bet
de verftandiglte en zieklte was . „ Want wilt gij been, mijn
kind?" vroeg zij . „ Wer*aarts gij zelve henengaat, lieve
C c c 4
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moeder!" hernam de kleine, en fprak naar waarheid ; want,
nog eer men vertrok, ging hij haar voor in her graf . Nu
voorzag zij zich van bet noodzakelijke, en maakte affpraak
met een' Pool, dot deze haar voor vijfhonderd roebels naar
Petersburg bij aren neef zoude brengen ; want deze, dacht
zit, zoude her ontbrekende van die fom wel aanvullen . Van
dag tot dag, echrer, werd zij op deze bekommerende reis
erger, eu ftierf op den zes- of zevenden dag . ,, Werwaarts
gij zelve henengaat," had de kleine gezegd ; en de arme
Pool erfde nu van haar de vier kinderen, die met malkander
omtrent zoo veel konden fpreken, als een Pool verftaat, wanneer een Fransch kind Rusfrsch fpreekt, of een Franscbmann
vetje, als men met hem Poolsch wil fpreken . „ War nu gedaan?" fprak de Pool bij zichzelf. ,, Zal ik terugkeeren? . . .
waar last ik de kinders? Voortgaan? . . . waar zal ik ze he .
nenbrengen?" -- „ Doe, war gij behoort to doen1" fprak
eindelijk de ftem in zijn binnenf'e . „ Zult gij de arme kin.
deren van her ddnige berooven, dat zij van hunne moeder
erven kunnen? van uw woord , dat gij eenmaal gegeven hebt?"
Nu knielde hij, met do ongelukkige weezen, rondom bet lijk
der afgeftorvene, en bad in her Poolsch een Vader ons : Leid
ons Wet in verzoeking! Daarop liet elk der kinderen een hand .
je vol fneeuw en eenen traan op de koude borst der moeder
cot afTcheid vallen, als wilden zij zeggen, dat zij, indien zij
fechts konden, haar den laatflen pligt der begrafenis zou .
den bewijzen, en dat zij rhans verlatene, ongelukkige kin .
ders waren. Nu grog hij met hen getroost den weg op
haar Petersburg ; want hij hield zich verzekerd, dat
ij, die
hem de kinderen had toevertrouwd, hem nimmer in verlegenheid zoude laten . Eindelijk de groote had van verre aanblikkende, vroeg hij, even als een voerman doer, die ook
eerst aan de poort vraagt, waar hij ftil fiber houden, eindelijlc aan de kinders, zoo goed als hij zich konde doen verttaan : war de neef woonde? En even zoo was her antoe beet hij dan?" -woord : ,, Wij weten bet niet." - "
Wij weten bet niec ." - ,, oe is dan tlw fatnilienaam?" ."
ARLES
„
C Voor den Pool was bet nu bijna zeker, dat
eer C A a L E s de neef was . Maar, waar hem to
dat de
vinden? Twee dagen long zocht hij naar eenen man, die
CAA R L E S heette, en kwam eindelijk toevallig in dit huis,
waar cen Franschman woonde, 'die dozen naam droeg ; en
de-
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deze moest nu, naar de meening van den Pool, de neef zijn,
omdat hij C A R L F. S heette ; hoezeer tot op dit uur nog
niemand weet, hoe de ware neef eigenlijk heel, en of en
wear hij in Petersburg woonachtig is.
ot eene woord haalde nu bet andere uir ; en, toen de Pool hem bet ganfche geval en zijnen eigen' nood befchreef, werd ziju hart geroerd .
,, Wet nu," dacht hij bij zichzelf, „ ik zal den braven man
Edn kind afnemen." Met dir voornemen, echter, gloeide zijn

bars al meet en meet, zoodat hij bij zichzelven . fprak : ,, l[ic
zal twee kinderen tot mij nemen." Nu begonnen de kinderen de knien van den vermeenden neef to ombelzen en op zijn

Fransch to fchreijen, hetwelk toch altijd eenig in zijn foort
is ; en nu werd bet den goeden man zoo warm om bet hart,

dat hij zich inderdaad niet alleen neef, maar ook vader ge.
voelde.
n Gods naam," zeide hij, „ als her dan zoo zija

moet, zoo neem ik de vier kinderen tot mij ." De Pool zet.
to zich thans neder, en de koopman lief eene warme foep
gereed makers. De eerfte at nu finakelijk, met een volkomen
opgeruimd gemoed . Verzadigd zijnde, leide hij den lepel
seder, en bleef fill zitten.
ij fond eindelijk op, en bleef

flokftijf ftaan . Ten laatfte brak hij her ftilzwijgen af : „ Maak
nu, dat ik henen kom ; de weg naar 1Yilna is ver . De vrouw
beeft met mij voor vijfhonderd roebels akkoord gemaakt ."
Thans trok evenwel den gewaanden neef eene fchaduw over
bet eangezigt, als eene ligre lentetvolk over den zonnefchijn,
„ Goede vriend," zeide hij, „ dat pat nu toch wet at to
ver.
s bet flier genoeg, dat ik u Van de kinderen onelast?

Moet ik u nog daarenboven bet reisgeld betalen?" De Pool
bernam : „ Mijn goede beer, ilt wit u niet ronduit zeggen,
hoe her my voorkomr . s bet niet genoeg, dat ik u de kin .

deren breng? Moet ik ze u dan voor nietmetal gebragt heb.
ben? De tijden zijn flecht, en de verdienften gering ."
„ uisc daarom ," zeide de
eer C A RL F s ; ,, daarpver ken
ik oordeelen . Of meent gij, dat ik zoo risk ben, dat ik
vreemde kinderen opkoope, of zoo goddeloos, dat ik met u
over den prijs wit handelen? Wilt gtj hen terng?" Nogmaals

kwam bet eene woerd uit bet andere voort ; en nu eerst be .
greep de Pool, dat de
eer C ARLES geenszins de echte

neef ware, maer de armeweezen uit louter medelijden tot zich
nam . ,, Wet nu," zeide de edele mensch, „als de zaak zoo .
danig is,lk ben geen rijlr man, en uwe landslieden, de Fran-

fchen ,
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rkes, bebben bdt mil ook niet gemaalct ; mast als de

aak

zoodaaig s, dan kin ik nets van u vorderen . Doe de grow
fchapen daarvoor zoo veel goed, als gij kunt!" ierbij ow.
.fprong een, gevoelige traan zijn oog, en roerde niet minder
bet hart van den eer C ARLES, die nu bij zichzelf ge.
voeldet % Zoo belangeloos handelt een acme Pool ; en wat
zult gij doen " Na nam de Pool, tot affcheid, kind voor kind
in zijne arnien t en kuste hen vurig, met de vermaning, op
zijn Poolsrh, tot aehoorzaamheid en braafheid. " Goed-d
vriend," hernam de freer c A R L a s ~ „ blijf nag een weinig.
Lit ben zoo arm niet, of ik kan tt bet welverdiendevrachtloon
voldoen, door ik nu tech de waar heb overgenomeu," en
gaf hem de vijfhouderd roebels. -- Alzoo l op dir voorval
if ; de Pool vcrtrok, en de ongeiukkige kinderen worden be •
boorlijk verzorgd en opgevoed.
omt nu de een of ander
der gevoelige lezers voor de poort der groote Rid, en cwij .
felt hij, of de ware neef Diet nog to vinden zij, en of kg
de arme kinderen al dan niet zou nannemen, dan brenge bV
tevebs zich to binneu, dot de goede Voorzienigheid, ter be .
reiking barer oogmerken, hem niet eens beefs noodig gehad .
DE
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lk ftaar laugs 't maatloos ruim van Drenches vale heideu,
En zie gees westewiud, die wulpsch de halmen must ;
Geen bloempje fchiet er op in klaverrijke weiden ;
Geen boom verheft zijn kruin, om fchaduw nit to fpreidenp
De fcbepping flaapt en rust.
't s doodsch, waar't oog zich wends ; t ziet nergens groei ofleven :
Slechts lucht en bruine hei, zopver mijn blikken goon ;
Een rilling grijpc mij aan ; ik zie een fpookfel zweven ; -.
Natuur dwaalt door dit weld, met rouwgewaad omgeveu,
En fdhouwt het febreijende aan .
Zoo fag eens heel deze card in doodfchen flaap verlaren,
En voedde 't baiaje flechts met bergs en heideplant ;
Toen 't ruwe jagervollt aijn krijgsgehuil deed hooren,
En nog geen Godentelg den ploeg dreef door de vorett
Van 't woeker geyead land .
Geen
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Ceen mensch was toen de mensch, n beestlijklieW vetzankee ;
er wouddier gal hem fpijs, maar ook 2ijn' woesten acrd ;
Eon flaaf van lust en drift, door Diets in band geklonken,
oa nook een zacht gevoel de ruwe borst ontvonken,
Als die des diets behaard .
Maar naauwlijks rijpte 't graan op goudgekleurde velden .
En koerde zachter fpijs bet brandend bruifend bloed,
Daar ward hij waarlijk inensch, en zachre traneu welders
;n 't oog , waarnit voorheen flechts blikfemflralen fnelden
Van wilden gramfchapsgloed.
Natnur lug 't rouwkleed af, dat eens haar leden dekte ;
Met rozenvlecht oiukranst, vergat zij kiagt en traan ;
En waar eens wolf of beer des jagers rooflust wekte,
Daar zag de landman tbans, zoover bet oog zich flrekte,
Slechts bloemen, vrucht en graan .
Betooverd bing zijn blik nan 't bruidsgewaad de dales,
Aan'tgroen des vruchthr'enbooms, waar'crljpendooftdoor
bloost ;
En dankend viel hij near, N 't matter avondfiralen,
Om God, nu eerst gekend, zijn hulde to betalen
Met gade en minnend kroost .
lelaas mag dan geen band den ploeg door 't heiveld dringen,
Waar,aan zichzely' vertrouwd,zich'tlevensvonkjebiuscht?
Eens durfde 't ollandsch hart der zee zijn erf ontwringen,
-lam , brullende om then roof, in naauwer boorden dwingen,
Op eigen kracht gerust.
ier is geen Noorderzee, die, met verfchriklijk loeijen,
Den nieuwen erkules zijn grimmig aanfcbijn toont ;
Breng flechts 't belevend vuur, en 't vonkje zal ontgloeljen,
En nieuwe fcheppingskracht door 't doodfche heiveld vloeijen,
Waar eeuw'ge Nap thans troont.
Maar neen, bet mug Diet zijn . .- Ziet ge op deez' vale heiden
Dien ruwen fleenberg niet , gehoopt met reuzenkracht ;
Daar rust de woeste un, berucht door moord en flrijden ;
En veld en rotsklomp toont bet beeld Van vroeger Olden
Aan 't beter nageflacht .
De
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Des ruwen flerv'lings kracbt kon rots op rotten lling'ren,
En dreef de reuzenfpeer door 't ijz'ren barnas been ;
Maar nooit kon hij Natuur met bloemfestoen omfling'ren ;
Doodsch bleef ze, als deze hei ; en 't hart dier werelddwing'ren
Ruw, als deez' hoopen fleen .
,Slaapt dan den doodflaap voort, o Drenches vale heiden!
En prijke op 't huiv'rig veld der
unnen rotfig graf!
Omringd van Gruno's graan en Vrier'.ands vette weiden,
Schetst bier Natuur aan 't kroost bet beeld van vroeger tijden
n reuzentrekken af.
6 Oct . 1818 .
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e eer F R A N c A S, een rij k Financier tijdens de regering
DEN XV, huwde zijne dochter tit aan een'
van L O D E W
oveling, een der bevallig(le petits-maitres van zijnen tijd,
den Marquis D E V L L E G A G N o N. Eenige dagen na de
bruiloft vernam hij , dat zijn fchoonzoon daags to voren
3oo,ooo francs met bet fpel had gewonnen . Terflond zocht
hij hem op, en fprak : „ Mijuheer de Marquisl toen ik u
mijne dochter ten huwelijk gaf, heb ik haar vermogen, uw'
naam, en den rang, welken zij lien ten gevolge in de maatfchappij zou bekleeden, tegen elkander opgewogen ; de fchaal
pond in bet evenwigt, en glj huwdet alzoo in gemeetlfchap
van goederen . Thans hebt gij Aoo,ooo francs gewonnen -gin kunt nog meet winnen ; de zaken zijn this niet meet
dezelfde, en er moer eerie fcheiding plants hebben ." -.
De fchoonzoon badineerde met de naauwgezetheid des
vaders ; maar vond zich eindelijk genoodzaakt, voor diens
onverzettelijk befluit to zwichten . - \Vat gebeurde? Na
weinige iaren, en vele kanswisfelingen van verlies en winst,
had de Marquis atles verloren, en was nu al cc gelukkig van
in bet welbeiluurde vermogen zijner vrouwe toereikende hulpmiddelen to viuden, om hem van een' volflageu' ondergang
to redden .
et kau niet ongepast of ontijdig zijn, dezen trek to herinneren aan huisvaders, in dagen, waarin fpel en fpeculatie
van tijd tot tijd de forcuin der vermogendile en achtingwaar .
digite huizen verflinden.
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e zeventigjarige Generaal v o N w . . . trouwde ecu achttienjarig meisie. Een vrieud van . A N T, ging hij dezen zijn huwe ijk bekendmaken, en voegde er bij : „ \Vaarl'chijnlijk
heb ik geene nakomelingen to hopen ." -- „ Dat is zoo,"
hernam onze wilsgeer droogjes i „ maar wel to vreezen ."

M E N G E L WE R

.

Aan den Redacteur der Vaderland/ehe Letteroefeningen .
Mijnheer!
[let nevensgaande ftukje, vervaardigd voor eene bij .
zondere gelegenheid, heeft aan deszelfs doel beantwoord, en, in zoo verre, nitgediend .
Evenwel bragt mij bet onlangs gevierde Eeuwfeest
der ervorming op den inval, of '.*t misfchien niet,
als eene geringe bijdrage tot derzelver gefchiedenis, eene
plaats bekleeden mogt in bet Mengelwerk uwer geachte
Letteroefeningen .

et onderwerp , gelijk gij ziet , loopt over M E N N o
s , van wien , toch, eene, bij alle redelijke denkers uit onderfcheidene gezindten, toenemende verlichting in ware Evan geliekennis, naar ik achte, mag ge.
tuigen, dat hij , dit zii gezegd zonder ijdelen roem, eene
aanzienlijke plaats waardig is in de rij der ervormers
van de XV de eeuwe .
k bied ti bet gemelde ftulcje alzoo ter plaatfing aan,
en voeg er nog eene aanmerking nevens, of dezelve
misfchien noodig ware tegen alle bedenking van eenige
roekeloosheid . Zij behelst mijne betuiging, dat ik niet
ten oognierk heb, eene lofrede to leveren op ME N N 0's
waarachtige verdienften , nosh eene regtftreekfche verdediging aan to vangen van 's mans gebreken .
Voor bet eerfte, trouwens, ware, misfchien, floffe
genoeg to vinden ; terwiil ik aan bet goed gevolg eener
verdediging geenszins zoude wanhopen . Mljn verlangen, echter, is alleen, ow, als de vrucht van eigen
leerzaam onderzoek , eene proeve to geven aangaande
ME N N o , zijne perfoonlijke of natuurlijke bekwaamheden, zijn karakter, denkwijze, en onvermoeide poginENGELW. 1318 . No . i6 .
gen,
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ervormer onzes Doopsge-

gen, in hoedanigheid van
zinden Genootfchaps .

Uw beflendige Lezer
P.

M ENNO

S

MONS .

. n 1496 is M E N N O S M o N S to Witmarfum gebo.
ren . Van den fland zijner ouders en van zijns vaders
bedrijf vond ik niet, om daaruit to kunnen befluiten,
of hij van aanzienli?ke dan wel geringe afkomst zij geweest . Naastdenkelijk verkeerde hij in het laatfle geval .
Opgevoed in de Roomfche kerk, destiids de heerfchen .
de, en, in gemelde kerk, opgekweekt voor den geestelijken fland, werd hij tot aren Priester verkoren in
1524, acid zijnee 28 jaren . Tot deze keuze gaf veelligt aanleiding zijn goccle aanleg, to zoeken in de gave
eener natuurliike, hoezeer onbefchaafde of ongekunflelde, welfprekendheid . Alhoewel hij, in den eigenlijken
zin, gees man was van letteren, verttond hij, echter,
her Latijn . Geen wonder! hunt gij zeggen : deze taal
was vocr hem onmisbaar, in zijne geestelijke bediening
des Roomfchen altaars . Daartegen zou, nogtans, kunnen worden aangevoerd, dat hij, als een dom prediker,
zijn kerkelijk ambt vrij werktuigelijk waarnam, zonder
eenige hoegenaanmde kennis der
. Schriftuur ; naar
welke eigene bekentenis van ME N N o of to meten , zijne
ervarenheid in genoemde tale, welligt , ook fober lion
zijn geweest . Dan, wij mogen ilellen, dat hij, des
verkiezende, fchoon hij zulks, om biliijke en wijze redenen, ongaarne deed, in de tale der geleerden over
godgeleerde onderwerpen zich klemmende genoeg wist
uit to drukken . Ook blijkt bet uit zijne fchriften, dat
hij niet onbedreven was in het Grieksch.
Zelf niet misdeeld van geleerdheid, was hij er verre
ij wraakte
of, haar een afkeerig hart toe to dragen .
alleen, en dat, zoo wii meenen, to regt, het misbruik
derzelve tot verftrikking of overheerfching der gemoede-
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deren . Voorts zij bier nog gezegd , dat m E N N o , door
onderzoek , bedreven werd in de godgeleerde gevoelens
der onderfcheidene fekten van zijnen tijd, en dat hij met
bewiizen ftaaft , kennis to hebben aan Griekfche en Romeinfche yolks-, ftaats-, ja letterhelden en wijsgeeren .
Aan zulke natuurlijke of perfoonlijke bekwaamheden

en zulken aanleg paarde zich bij M E N N o een belangrijk

karakter, vanwaar hij zeer gefchikt was voor de loop .
ervormer.
baan van
ij bezat, mogen wij zeggen,
wezenlijke deugden, als :

i . Liefde tot de waarheid .
Dit flaaft zijn uitgang uit bet Pausdom, vermits hij

tag, op bet punt van den

inderdoop vooral, misleid

to zijn ten koste der fchriftuurmatige waarheid . Te dezen opzigte ook L U T

E n verwerpende, en wie voorts

den doop der onmondigen vasthield, leerde hij,echter,
van then moedigen beilrijder des Paufelijken dwangs,
,, dat menfchen - geboden niet verbinden ten eeuwigen
dood ." Zulks was hem to fteviger riem onder bet harte.
Met een gemoed, hetwelk gruwde van alle onzedelijk~

heid, dusverre fchijnbaar vergoelijktt door bet uiterlijk

gezag der kerke, vlood flu M E N N o den weg des doods a
en zette den voet to vaster op den engen weg des leij verwierp klockelijk alle bloot menfchelijk gezag .

vens .

Moge fchier iedere geloofsleuze fektengeest verraden,

M T N N 0 'S fpreuk : „ Geen ander fundament dan j EZ V S C

R

S T U S," aan welke hij getrouw bleef, is

volkomen vrii to keuren van alle partijdige beoogingen .
Stijfzinnige gezerheid op eigene

tellingen, bevoor-

oordeelde ingenomenheid met eigene denkwijze icon al .
zoo nimmer zijn zwak wezen, en was bet ook niet,
daar hij bereidvaardigheids genoeg bezat, om zich, op
grond der zuivere Schriftuur, van dwaling to laten
overtuigen .
2.

n de tweede plants durven wij aan MEN NO toe-

kennen regtfchapenheid van verftand en hart .

Nimmer fchaamde hij zich de gevoelens, welke hij

onder de zijnen predikte ; rnaar bood altoos aan, ter
D d d 2
ver.
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verantwoordingg des geloofs, voor pattijen to uerfchijnen .
ij bedoelde geenen eigenlijken fektengeest voort
to planten noch perfoonlijken aanhang to vormen . Ware
dit ziju regtftreeksch of ook heimeliik zovken geweest,
welk voordeel had hij dan vaak niet al kunnen trekken
van de bekende berocringen over den ban onder onze
toenmalige geloofsgenooten ! n troebel water immers,
gelijk men zegt , is het voor den zelfzoekenden steeds
goed visfchen . Doch , M % N N O zocht altoos to heecn, en partijen onderling to bevredigen . Moge nu zijne
dus hoog geprezene regtfchapenheid al niet zijn vrij to
waren van alte opfpraak, daar ALE NN0, als heelmeester der breuke,door bewuste oneenigheid veroorzaakt,
zich niet volkomen gelijk fcheen to blijven , eerst genmatigd, daarna met anderen aan geftrenger denkwijze
vasthoudende, men bedenke daartegen , hoe mocijelijk
het toenmaals ware, den echten middelweg to treffen-ja, hoe hagchelijk, om, tot weerziidsch genoegen,
itellige uitfpraak to doen . Aile invloed ten goede ging
vaak voor het vervolg hiermede to zeer verloren . Bovenal kome voorts in aanmerking de to vreezen eigendunkelijkheid der gefchilvoerende partijen eons zelfden
Genootfchaps, en de onrekkelijkheid, zoo niet willekeur, des eenen vooral, opzigtelijk het al of niet berusten in hi E N N 0'S uitfpraak .
De goedaardige man zag zich hierdoor in de netelig1te omftandigheid gebragt .
Behoudens doze menfchelijkheid nu , zijne regtfchapenheid to then opzigte aanlclevende, gelooven wij, echzer, uit 's mans werken to oordeelen, dat hij, in den
grond , zicbzelven floods gelijk bleef omtrent de beweegredenen en bedoelingen van den ban .
3. Aan blanke opregtheid eene wijze voorzigti gheid
to paren, keurde de Stichter van onzen Godsdienst
noodig voor zijne hruisgezanten, die als fchapen midden onder wol ven verkecren zouden . M E N u 0 , wiens
lot met het hunne, als predikers der gekruiste en vervolgde waarbeid ) zoo veel gelijkenis had, bezat ook,
b ij

MENNO S MONS .

737

bij alle rondborftigheid, de vereischte mate van kloekzinnig beleid . Naar billijke voorfchriften van zelfbehoud, ontweek hij zeer wijsfelijk , daar hij nu ook echtgenoot en vader was, de geltrengheid van een tegen
hem alleen geveld bioedplakkaat . %%Vat nuttigheids ware
bet ook geweest,uit enkel geestdr~jverii,of vaak zucht
tot ijdele glorie, den marteldood to zoeken?
Behoudens alle bereidwilligheid om voor andersden .
kenden ter verantwoording op to treden , kuesterde hij
dan ook een billijk wantrouwen opzigtelijk hunne bedoelingen aangaande zijn' perfoon . Deswege verlai , gde
hij, bij voorkomende gelegenheid, vooraf, en dat to
regt, toezegging van vrijgeleide .
4 . ME, N N 0 bezat eenen vurigen geloofsijver . Die
ijver was, zeker, niet zoo gekuischt als bet Evangelie
zulks wil, en het valt niet to ontl :ei :nen, dat hij de
pate wel tens to buiten ging. M E N N o, toch, ijverde
fours vrij heftig tegen de gevoelens van andere gezindten : dock, wat wonder ook, bijaldien men acht geve
op den drang en den geest der tijden, toen de onverdraagzaamheid der anderen jegens M E N N 0 en de zijnen
oe hard, geftreng, beook fchier geene palen had?
leedigend, ja bits was ook de weerpartij met mond en
pen ! Behalve dit , was ook ifekeligheid in toon, en
zelfs eene , naar onzen meer kiefchen fcl rijftrant of to
ermeten, ruwlheid van bef'cheid, aari de tijden der
vorming eigen, blijkens fchriften van then tijd, welke
over geene godgeleerde gefchillen zoo zeer handelen .
Voorts durven wij gerustelijk beweren , dat 111E N N 0
geenszins ijverde zonder liefde, daar bij, integendeel,
die christeNke deugd met de daad bezat en werkelijk
verdraagzaam was .
oe groot, hoe ftandvastig ziin fiver zii to achten,
blijkt nit den moed, welken hij betoond heeft, door,
fchier ongevergd, vrijwillig althans, den waan tens
verkeerden geloofs vaarwel zeggende , de waarheid openlijk voor to flaan ; en zulks in eenen tijd, waarin zoo
veel bloeds van Doopsgezinden ginds en elders vergoten
werd,
D d d 3
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werd, dat 0 . BRANDT, in zijne Reformatie, de toen.
malige geloofsvervolging met den Damn van die der
Doopsgezinden, bij uitnemendheid, kenmerkt .
5 . Geftrenge en gezette ernst en zeden, eindelijk, was
een voornaam karaktermerk van M E N N o . Naar gelange hil, vulgens eigene bekentenis, v66r zi jjne bekeering
tot het licht, gansch Diet onbeflraffelijk leefde, maar
zich verliep in doode werkert, was hij, na then tijd,
welligt to geflrenger zedemeester jegens de broeders .
Trouwens, hij leidde zelf ook, naar den mensch gefproken, eenen onberispelijken wandel .
Deze ernst van onzen M E N No, ileunende op deugdlievende beginfelen, blinkt vooral door in ziine verordening van den ban .
lij was een gezwnren vijand van
alle zedeloosheid, en van al wat hij vreesde voornamek den zwakken daartoe to kunnen vervoeren . Deze
vrees deed hem zijne geftrengheid wet eens tot eene to
groote hardheid overdrijven .
„ De menfcheliikheid , " zegt gemelde B R A N D T ,
• heeft this M E N N G's goede meening vergezelfchapt .
• Men zag ook in de vurigheid zijns ijvers fomwwijlen helde„ re ilralen van zachtheid en rekkelijkheid onder de zij„ nen doorblinken ; maar zijne hardheid tegen anderen,
„ en bet involgen van de onbezuisdheid en eigenzin„ nigheid zijner hevigfte medebroeders, daar hij zich
• niet genoeg tegen kanten dorst, door zijne eigene on• geftadigheid, verduisterden, oordeelden fommigen,
• den glans zijner deugden . Dan echter," merkt deze
zelfde ichrijver aan, , moet men bekennen, dat hij zeer
„ gearbeid en veel gedaan heeft tot reforinatie van leer
„ en zeden ."
. Dus naderden wij bet tweede gedeelte onzerProe •
ve, waarin wij, met korte woorden, nog zullen opgeven M E N N O'S denkwijze en verrigtingen als
ervormer .
k mag als bekend vooronderflellen, dat bet Doopsgezind gevoelen fang v66r nr E N N o beflond . Zulks ware anders gemakkelijk to ftaven . Ook D E N N 0 zelf beves-
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vestigt dit op menigvuldige piaatfen in zijne fchriften .
Zoo is hij dan wel niet de grondlegger of Richter van
het gebouw onzes geloo fs ; maar van hero rekene men
de krachtdadige optrekking, vergrooting, uitbreiding
en meerdere regelmatigheid deszelven . Vanhier that
M E N N O , in de kerkelijke gefchiedenis, als
ervormer, to regt, aan het hoofd der broederfchap .
Uit zijn gefchetst karakter moogt gij alreede zijne
denkwijze eenigermate opniaken : dan, wij vreezen niet
uwe aandacht to vermoeijen, zoo wij er een weinig
breeder van ophalen .
1 ij dacht volmaakt vrij, zonder z ch van eenig menfchelijk gezag to later boeijen . Daardoor muntte hij,
in ors oog, bijzorder uit, en onderfcheidde zich voordeelig van alien, die, benevens hem, het rijk der duisternisfe moedig beftreden . Voor zoo veel men, naar
den toenmaligen tijd, verwachten mag, en voor zoo
verre de verlichte oogen van M E N N 0'S verftand reikten, bezag hij de waarheid van alle kanten . ntusfeben
verhief hij zich des in geenen deele, maar bleef nederig
en zijner geringheid allezins bewust . Meer dan eenig
anther maakte hij zich los van alle dwaling ;deshi_jniet,
geliik de anders groote L U T F R, kieinmoedig ftruikelde over de leere der Regtvaardigmaking bij den Apostel j A c o n u s ; maar, integendeel, zoo wij deze vergelijking mogen maken, was M E N N O het ware evenbeeld diens Apostels op het punt van geloof en werken .
Over den Doop dacht hij fchriftmatig, en erkende
alzoo geenen anderen, dan lien der bejaarden . Zulks
is den verifandigen genoeg tot zuivering van de blaam
des wederdoops, MEN N O van zijne tijdgenooten aangewreven , uit Taster meer , dan nit enkel onkunde . Zeer
onedelmoedig en partijdiglijk, tech, verwarde men dezen man en zijne beginfelen met M U N T Z E R en diens
onzinnige begrippen . Zonneklaar, echter, toont m E NN o , in zijne fchriften, van de Mim/lerfehen wild to
verfchillen, van wier ftellingen hij inwendig gruwde .
elder waxen ook zijne denkbeelden van den aard en
de
D d d 4
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ij ontdeed deze plegde beteekenis des Avondmaals .
tigheid van alle bijgeloovige, geheimzinnige en inge .
wikkelde omkleedfels . Alzoo keurde hij of de bekende
Con- en- Trans fubftantiatie, Subintratie en dergelijke
duistere ftellingen, welke ik , bij mangel van betere, met
hare fchoolfche namen flechts aanhaal . Over dit een
en ander kunnen wij Diet breedvoerig zijn . trouwens,
dit ware ook onnoodig ; achtende bet genoegzaam , enkel kenmerkende punten aan to ftippen, waartoe ook
nog geacht kunnen worden to behooren : Overheidsambt,
Fed en Wapenen .
1 . ME N N O behoorde niet, zoo als zijne vijanden
hem onbillijk nagaven, tot dat slag van geestdrijvers
des toenmaligen tiids, welke, in hun verdwaas :l brein,
eene denkbeeldige kerk van enkel heiligen waanden to
zullen ftichten, waarin dus bet ambt van Overheid to
eenemale overtollig werd : neen, zeker!
ij zag de
wereld aan voor hetgeen zij was, voor een' gemengden
hoop, namelijk, van vroom en onvroom : hij erkende diensvolgens de nuttigheid en noodzakelijkheid eener
wereldlijke regtbank, om der maatfchappelijke veiligheid wille, en befchouwde alzoo de Ov°rheid als eene
inftelling, naar de ordonnantie Gods, tot fchrik der
boozen, maar tot befcherming en fteun des onnoozelen
burgers .
M E N N o, dan, predikte den pligt van gehoorzaatnheid aan alle wettige magten, echter zonder eenige
verkrachting van gewisfe .
Naar den ernst zijns harte, befchou-,vde bij bet regterliike atnbt ., als kwalijk to voibrengen zonder alle gemoedsbezwaar in zoo vele en velerlei voorkomende ge .
iertoe deed veelligt niet weinig of bet zoo
dingen .
ligtzinnig en wiliekeurig kettermoorden van then tijd ;
waarom hij fchier achtte, dat er geene vrijheid altoos
ware tot halsftraf. Uit zulk een beginfel waarfchuwde
hij de zijnen ernftig tegen bet aanvaarden der regterlijke
bediening . Behoudens deze welmeenendheid van M E NN o, zoude men, nogtans, kunnen aanmerken, dat bet
mis-
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tuisbruik des wereldlijken gezags, toenmaals niet ongewoon, bij gebreke van verdraagzaamheid en menschlievende beginfelen, hem eene to groote angstvalligheid
jegens bet Overheidsambt aanjoeg . Met dit al betuigde
bij, dat eels Christen de bewuste bediening wel konde
waarnemen, mits hij, zonder bloed to florten, den
ihisdadiger itrafte .
2. \Vat nu den Eed betreft , MEN N 0 kon denzelven, befchouwd als eene burgerlijke of geregtelijke be .
lofte van trouw en waarheidsliefde, in tijdelijke zaken
billijken ; maar wilde , dat alle getuigenis der waarheid
bij enkel ja en neen zoude uitgaan .
Noodeloos, wanneer men bet anders opregt meende,
en, zonder dat, ontoereikende altoos, ja zelfs onfchriftmatig, keurde hij ieder Snder voorfchrift, hoe men dit
ook poogde to wijzigen .
Alle afwijking van hot enkel ja en neen achtte hij gemoedsbezwaar, en wraakte zulks to eenemale . Plegtige
betuigingen van hoogen ernst in zaken, den Godsdienst
rakende, noemde hij geen eedzweren, en met reden ;
waarom elke tegenwerping tegen hem , hieruit onileend,
alsof hij zelf niettemin, foortgelijke betuigingen b zigende, fomwijlen zoude gezworen hebben, van grond
ontbloot is to achttn .
3 . M E N N 0 verldaarde zich flellig tegen bet voeren
van Wapenen, als werktuigen des doods , opgevat uit
heerschzucht en wrake, flrijdig met den geest des Christendoms . Zij, die hiertoe konden overgaan ; weigerde
hid voor de zijnen to erkennen . Ten naauwfle ftaat dit
gevoelen van M E N N 0 in verband met de lijdzame weerloosheid, welke hij den zijnen predil:te, als hebbende
de lijdzaamheid, naar de taal van den Apostel A C 0B us, een volmaakt werk .
ierbij verdient bet voorts onze opmerking, dat hij
dit onderwerp , even weinig als dat van hot ambt der
Overheid , nergens in zijne werken opzettelijk behan .
delt, maar flechts in den loop zijner ernflige betuiginD d d 5
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gen van diepen afkeer der Mun lerfehe oproerigheden
en bedreven gruwelen .
Dit zij genoeg ten aanzien van 's mans denkwijze .
Met ftilzwijgen ga ik dan voorbij M E N N O's gevoelen
omtrent zoodanige ingewikkelde g;:fchilpunten van zijnen tijd, waarover veel twistens, zonder ware ffichting
des gemoeds, voorviel ; als, Drieeenheid, Menschwording van c is i s T u s, en diens twee Naturen ; op welke punten hli van ketterij verdacht werd .
M E N N o behield, nogtans, zijne eigene gevoelens,
zoo Lang men hem geene betere, op voldoenden grond,
wise voor to dragen .
ij wenschte, echter, niemand
aan zijne bijzondere fiellingen to binden ; maar verlangde Reeds, dat de waarheid door haarzelve zich zoude
aanbevelen .
Met zijn karakter en zijne gezindheid kwam hij , na
rijp beraad, moedig voor den dag, en ifiond in het geloove tot den einde toe .
n 1524, oud 28 jaren, gelijk wij boven verhaalden,
werd hij Roomsch Priester ; doch, na twee jaren van
blindheid in de . S . , begon hot licht voor hem to dagen, en het verdroot hem, ja hij fchaamde zich, den
hoorder ]anger op den breeden weg to leiden, gelijk
hij, zelf misleid zijnde, dusverre onwetend gedaan had .
Nu onderzocht hij verder, verbrak weldra de boeijen
van gewetensdwang, en fchudde, eindelijk, het juk van
kerkelijle overheerfching ganfchelijk of omtrenr 1536 .
Van enkele Doopsgezinde broeders aangezocht en geordend, maar, vooral , uit reine zucht tot de prelikitig
der volmaakte wet, die der vrijhcid is , in eigen binnenfte aangevuurd, hegon hij ginds en elders to leeraren,
plantende eenvoudiglijk de baniere des kruifes .
Te dien einde doorreisde hij verfcheidene wingewesolten, als Oost- en- Lhestvriesland, Groningerland,
hij
bezocht
land, Geldcrland, Braband, TWestfalen ;
vele ftreken van Duitschland, trok fangs de zoomen der
Baltifche of Oostzee, drong zelfs tot in Lijfland door,
in
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in bet Rurfj2che gebied, en heeft ook Gothland in Zweden bezocht .
Zijn naam verwekte veel opziens bij vriend en vijand ;
zoodat , naar gelange de eerfle hem to talrijker aanhing,
de laatfle hem to bezwaarlijker verdroeg .
Vandaar ondervond hij weldra menigerlei verdrukking
en vervolging ; terwijl de naam van ketter hem, aan
n perijalle kanten, van zijne weerpartijders naging .
kel, om met P A U L U S to f'preken, was hij menigmaal .
n Vriesland flelde men ten leste, in 1542, op zijn
boofd een' prijs van honderd guldens . Dus zag hij zich
genoodzaakt de wijk to nemen . Niet geestdrijvend genoeg, eere hebbe zijn verfland! om den wisfen marteldood nutteloos to trotferen, trachtte hij zijn leven to
redden, ten volgenden zegen onzes Genootfchaps en
ter verdere bevordering der goede zaak .
M E N N 0 vlugtte nu naar Wismar , in Meal elenburg ;
doch, ook bier niet veilig, zette hij zich eindelijk ter
nedr in de vrijdommelijke heerlijkheid Freefenburg bij
Oldesloo, omilreeks Lubek en
amburg .
ier vond en
genoot hij vrije befcherming van lijl en leere .
Dus gelukkiglijk aan de vervolging ontworfleld, was
hij der Voorzienigheid dankbaar voor dew gunst , door
bet rusteloos aanwenden van alle gefchikte middelen
tot opbouw en bevestiging des Doopsgezinden geloofs .
Met mond en pen bleef hij ijverig werkzaam . Freefenburgs gastvrije
eer verleende aan i L N N O vrijheid
van eigen drukpers ;dorwelkmi hjnu,vel
vuldige gefchriften, welke, bijeenverzameld, tot een bekwaam foliant uitdijgden, voor de geheele wereld de
gevoelens der Doopsgezinden openleide .
ij lichtte
vooral ook de Overheden in onltrent den valsch begrepen' oorfprong en opkomst der zijnen, alsof zij afftam.
den van de Munferfche weLrfpannigen, en dier llellingen, zoo fchadelijk voor kerk en Nat , waren toegedaan . Aldus daagden er allengskens kalmer tijden op
voor de weerlooze kudde, en werd hare denkwijze uit
haar gedrag van tijd tot tijd geregtvaardigd .
Bij.
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Bijzondere partijen wet rleide hij, en frond dezelve
punt voor punt to rede .
ij bleef de vraagbaak, de be .
moediger en voorvechter der broederen . n hoogen on.
derdom zelfs verliet hij nog zijne vreedzame woonllede,
en trok naar eulen, oln, in perfoon, bet twistvuur
rede to helpen dempen, hetwelk, opzigteliik den ban,
die (teen des aanftoots en der ergernisfe, gedurig fmeulde, en, bij wijier., in vianmmen opging.
Eenigheid door den band des vredes was onvermoeid
ru r, N N o's pogen .
eeft hij, met den besten wil, zijn
oogmerk in dezen order de breeders niet altoos volledig molten bereiken , en bleef zijn invloed steeds to zwak ,
om fcheuringen to voorkomen of to heelen, hiervan lag
de fehuld voornamelijk bij de in gefchil zijnde partijen .
Daarbij kwam mangel aan uitwendig of kerkelijk gezag,
zoodat hij de misnoegden nadrukkelijk tot rede noch tot
zwijgen ko nde brengen .
Eene onhelemmerde vriiheid beminnende, wraakte hij
ook to zeer alien onredeliiken dwang ; vanwaar hij zijn'
perfoon en uitfpraak ook aan niemand opdrong .
ij
11-reed alleen met bet zwaard des geestes, en bezigde
geene dan foortgelijke wapenen . «'aar deze niet vermogten de hoogten ter near to werpen, liet hij voorts
de gemoederen aan eigene overtuiging over, onder broe .
derlijke vermaning tot liefde en eeildragt .
et vermeld gebrek aan perfooniiik gezag was ook
oorzaak, dat hij niet zoo veel opgangs maakte als wel
andere
ervormers . Zoo ileunde do wereldliike arm
eenen LUT ER en
A L V
N ; doch A E N N O had
haar tegen . Uit vooroordeel en partiidigen hat, miss
kende ook de wereld 's mans zuivere bedoelingen . De
Overheid leende aanvankelijk bet oor aan de inblazingen
van verbitterde geloofsonderzockers , wier domme en
drieste waan geen gevoeliger wecriland vond, dan in
de vrije leer van M E N N 0 en de zijnen , voornatnelijk
ten aanzien van den Doop , het Geloof en de Werken .
M E N N n was voorts lijdzaam van karakter, in zijne
hoedani heid van ervormer order de weerlooze Christe-
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tenen , en betoonde zich een waardig kruisgezant van
den nederiren en zachtmoedigen des harte .
Zijne prediking beyond in de meergemelde, regt
christelijke meening, dat de waarheid zich, als waarh.eid, door haarzelve behoorde aan to bevelen . Uit then
boofde gaat zij noodwendig tragen gang ; maar overweldigt ook geene ouverlichte onnoozelen, doet geen
voor&el met de onkunde des argeloozen ; terwijl zij,
integendeel, de gemoederen, redelijker-, christelijkerwijze, door zachte overtuiging gewillig inneemt .
Den zegen zijns g .eestelijken arbeids geeft hij, met
eigene woorden, in dezervoege op
„De groote en fterke God heefi bet woord eenerwa„ re boete, bet woord zijner genade en kracht, met to
zamen bet heilzame gebruik zijner . Sacramenten,
• door onzen g~ringen dienst ; leere en ongeleerd fchrij„ ven, met to zamen den zorgvuldigen dienst, arbeid
• en hulpe onzer getrouwe medebroederen, in vele fte •
„ den ell landen zoo bekend en openbaar, en de geftal .
„ to zijner Gemeenten zoo heerlijk gemaakt, met al„ zulke onoverwinnelijke kracht begaafd, dat ook vele
„ hooge, itoute harten niet alleen ootmoedig werden,
„ de onzuivere niet alleen kuisch, de dronkene nuch• teren, de gierige mild, de wreede goedig en de god• delooze godvruchtig, maar dat zij ook, om bet beer• lijk .geruigenisfe, hFtwe1k zij hebben, goed en bloed,
• lijf en )even getrouwelijk daar henen geven ."
Tot eene proeve zij bet aangevoerde, m E N N o als
ervormer betreffende, genoegzaam .
et tegenwoordig beftek gedoogde breedvoerigheid noch talrijker itavende aanhalingen uit 's mans eigene fchriften, welke
wij voornamelijk raadpleegden . Deze groote man , „die,"
zegt . S C
j N , „ mogelijk rieer wederwaardigheden
• en levensgevaren heeft doorgeftaan, dan iemand der
•
ervormers van zijne tijden," overleed in den jare .
1561 , ]let 66fte zijns ouderdoms .
ij fleet zijne laatfle dagen in vrede ter boven vermel
de woonflede bij Oldesloo, vanwaar hij zich, federt de
jong
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jongfte reis naar eulen, om der broederen wille, van
welke reis wij ftraks repten, andermaal niet heeft be .
hoeven to verwijderen . Naar den drang der toenmalige
tijden, is hij in eigen' tuin begraven .
ETS, OVER DE VACC NE EN

NDERPO

EN.

Door
R . LANDS

ROON,

Stads Med
. Doct. to Purme,'ende.

liet is to beklagen , dat, daar van de zijde des Gouvernements alle pogingen worden aangewend, om de
inenting met koepokitof nicer en meer algemeen to ma .
ken, en daardoor de zoo verwoestende kinderpokken,
ware bet mogetijk, geheel ten onder to brengen, nog
zoo vele menfchen gevonden worden, welke deze zoo,
voortreffelijke bedoeling op alle wijze trachten tegen to
gaan, en daardoor hunne kinderen, ja niet zelden zichzelven, aan deze gevaarlijke ziekte ter prooije geven .
Getuige zij daarvan cen aantal voorbeelden in verfchillende plaatfen, alwaar, in den loop van dit jaar, die
ziekte weder eene aanmerketijke rot fpeelde . Ook in deze ftad -tastte dezelve niet alleen ver cheidene kinderen,
naar ook jonge lieden van achttien en twintig jaren,
op de geduchtfte wijze, aan ; en, offchoon zij bijna alien , na vele folteringen, herftelden, werden echter twee
'unner (hoezeer wij alles tot hun behoud aanwendden)
de proof des doods . Daar niet zelden de eenvoudigfte
voorbeelden meer afdoen clan de voortrefFelijklte betoogen, hoop ik, dat de mededeeling der volgende waarneming iets moge bijdragen, om liet nut der vaccine bij
vernieuwing aan to toonen .
Tot hulp gevraagd zijnde bij den zoon van D t
VAN BERGEN, to Purmerende woonachtig, oud zestien jaren, die op de hevtgtte wijze door de kinderpokken
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ken was aangetast, waarvan hij dan ook, na een fmertelijk 1ijden, heritelde, beyond zich in hetzelfde huis
een kind, ruim zes maanden oud, hetwelk nog niet
door de kinderziekte was aangedaan . k verzocht de
ouders, dat men mij wilde toeitaan, dit kind to vacciw
neren, hetwelk mij dan o.,-,k (hoezeer men hiertegen be .
denking maakte) eenige dagen daarna vergund werd .
et was den 5den September , dat dit kind gevaccineerd
werd. Den 6 en 7den beyond ik hetzelve zeer wel ; den
81ten was bet ongefteld ; den 9den vertoorden zich de
kinderpokken ; den ioden waren dezelve in then ftaat,
dat men aan derzelver beftaan niet behoefde to twijfelen ; den iiden zoo in grootte als hoeveelheid toegenomen, terwijl intusfchen de koepokken haren geregelden
loop bleven behouden . Bij bet bezoek van den volgenden dag ( a September) vond ik de kinderpokken (die
in groote hoeveelheid over alle deelen des ligchaams ver .
fpreid waren) droog en plat . k lion geene ongefteldheid aan bet kind ontdekken, daar hetzelve gerust en
weltevreden in eene wieg lag, en, zoo als de moeder
ons berigtte, van voedfel met graagte gebruik maakte :
de koepokken -waren nagenoeg volkomen gevormd, en
behielden aren geregelden loop, gepaard met alle die
verfchijnfelen , welke men flandvastig bij de ware koepokken waarneemt ; terwijl de droog en plat gewordene
kinderpokken, in de gedaante van dunne roven, van
tijd tot tijd afvielen .
Gedurende den tijd van veertien jaren, heb ik een
zeer groot aantal kinderen gevaccineerd, en ook gelegenheid gehad, een aantal gevaccineerden van andere
genees- en heelkundigen to zien ; maar kan mij niet her .
inneren , den geval to hebben bijgewoond, hetwelk met
deze opgegevene waarneming gelijk {fond . Gaarne wil
ik bekennen, dat ik altijd van gevoelen ben geweest,
dat, wanneer bet ligchaam reeds door befmetting was
aangedaan, (hetwelk toch wel bet geval van dit kind
zal ziin geweest) de vaccine alsdan piet genoegaaatn bet
vermogen zou bezitten, om de kinderziekte in derzelver
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ver loop to kunnen beteugelen . -- k kan hier nog bij.
voegen, dat jonge lieden , die ik v66r verfcheidene jaren had gevaccineerd, zich niet ontzien hebben, om de
aan pokken ijdende kinderen, bij herhaling, to bezoe.
ken ., zonder dat iemand hunner is befinet geworden ;
zoodat het gerucht onwaarheid is , dat eenige kinderen ,
voorheen gevaccineerd, door kinderziekte ziin aangetast . De zoodanigen, van welke zich dit gerucht verfpreidde, heb ik dadelijk bezocht, en bevonden, dat
dezelve fomwijlen door deze of gene nietsbeduidende
buiduitflagen waren aangedaan, die, omdat dezelve bij
do ouders onbekend waren, en, naar hun inzien, toch
eenen naam verdienden, met lien van kinderhokken be .
fcempeld werden . -- et is voorts niet onmogelijk, dat
eenige gevaccineerde kinderen door de pokken werden
aangedaan : want men behoeft maar to letten op de wij'
ze, waarop fommige kinderen zijn gevaccitaeerd.
-let
denkbeeld, dat de ftof, uit anders goede koepokken ge .
nomen, voldoende is, om anderen, zonder tijdsbepaling , daarmede in to eaten , kan hiervan genoegzaam
de reden zijn . Eenigen, niet genoeg met de vaccine
bekend, oordeelen de flof voldoende, ook dan, wanneer
dezelve met den reden of i2den dag, ja lours later,
werd overgeplant ; maar, daar dan de koepol :ftof hare
dunheid en helderheid verloren heeft, troebel en meestal etterachtig geworden is , zoo heeft mij (om van geene andere geneeskundigen to fpreken) de ondervinding
geleerd, dat deze ftof niet dan onvolkomene koepokket
voortbrengt, en dat kinderen, hiermede gevaccineerd,
gevaar loopen, vroeg of laat . door de kinderziekte to
worden aangetast . Opzettelijk heb ik hieromtrent proeven genomen, en bevonden, dat, wanneer ik, eenige
weken daarna, de inentin g met koepokflof, op dat tijdRip gebezigd, wanneer dezelve dun en helder was,
hervatte, alsdan de bevorens ingeen-ren op nieuw koepokken kregen, die hares bel}oorliiken loop hielden,
~ en wier flof, op anderen overgebragt, cte gewenschre
vaccine opleverde .
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U F E L A N D en

A R L E s wordt

bet wasfchen met goeden brandewijn als een voortreffelijk middel aangeprezen, om bet kromgroeijen der

kinderen voor to komen . Wanneer men aan de ruggegraat eenige afwijking befpeurt, moet men 's morgens
en 's avonds vooral het aangedane deel vlijtig wasfchen .

Ziet men

flog

niets gebrekkelijks, maar vreest men al .

Teen, dat er iers dergelijks plaats zal hebben, waartoe

cen dikke buik, een bleek of opgeblazen voorkomen,
met geringe fpierkracht, redenen geven, dan doe men
bet ten minfle ~dns 's weeks . Maar then moet den
brandewijn onvermengd nemen, en niet met water aanlengen ; nok niet warm : want dan vervliegen de geestrijkfle deelen, v66r zij op de huid werken . Ook wrijve
men niet al to

terk, omdat dais de brandewijn op .

droogt en niet kan worden opgenomen .

Voor gezonde, flerke, frisch bloeijende kinderen

is

dit middel niet alleen overbodig, maar zelfs zeer na-

deelig : dozen toch kan eene buitengewone prikkeling
niet dan fchaden .

Aan den Redaeteur der
Wel Ed .

Vaderlandfche Letteroefeningen .

eert

D e vbbr weinige dagen ontdekte en zoo veel belangs verwekkende

Brug,

of liever

houten Weg,

in de

Drentfche.

Veenetl

gevonden wordende, heeft in mij den lust opgeweat, to on .
derzoeken , wat bij T A C T U S en anderen dienaangaaude to
vinden was .
1k heb dus, in de eerfte plaats, eenige zoo naauwkeurig

mogelijke aanteekeningen gemaakt, omtrent de bouworde van
dit eerwaardig werk ; -- voorts kortelijk aangeteekend, wnC
MENGELW. 1818 . No . 16.
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eenige Schrijvers, tot mijn oogmerk dienende, deswege zeg
gen, - en eindeltik eenige aanmerkingen daarbij gevoegd,
welke rnij voorkwamen, in dezen niet ongegrond to zijn .
an bet een en ander in Uw Eds . geacht Maandwerk eene
plants vergund worden, zoo zal zich daardoor verpligt re .
kenen,
Wel Ed . eer!
Uw Ed . dv . Dienaar
G . W . VAN DER FELTZ,

4sfen, den 13 Nov .
ETS,
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OCTOBER

De

Griffier bil de Regtbank van Eer flen
Aanleg, zitting houdende to sfen .
8 8.

ii g,

OUTEN WEG,
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eer oofdingenieur van bet 81te Diflrict, A R S T E N,
in bet laatst van October 1818, bezig zijnde, de limieten
tusfchen Groningen en Drenthe op to maken, ontdekte, bij
die gelegenheid, in de Veenen tusfchen Exloo, in Drenthe,
en bet looster ter zlpel, in Groningerland gelegen, bij bet
graven van een fcheidslood of gruppel, eenige zware plan.
ken, op drie leggers rustende . Bij verdere nafporing bleek,
dat dit houten verdekfel, bijna onafgebroken, eene uitgeftrekt .
held van omtrent drie uren gaans voortliep, een' nanvang nemende een weinig ten westen van bet tegenwoordige Weer.
dingerholt en de bunrtfchap herdinge, onder de Gemeente
Odoorn, niet verre van de Palter-fchans gelegen, ter plaatfe, alwaar de vaste zandgrond zich verliest, en door de veenen words vervangen .
etzelve heeft vandaar, met eenige
flaauwe bogten, eene lrekking van bet Z . W. naar bet N .
0. tot een zeker punt, aiwaar zij eerie merkelijke bogs maakt,
en meer van bet westen naar bet oosten loopt , dwars door
bet froompje de Musfel .4la henen, en ongeveer regtaan op
bet gehuchtje ter
aar in Groningerland, alwaar, de veengrond eindigende, en men wederoin vasten zandgrond vin .
dende, ook deze houten weg ophoudt .
Met weinige bogten loopt dus deze weg, dwars over de
veenen tusfchen Weerdinge en ter laar henen, meestentijds
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van din tot vier voeten daarin gezakt, en met veenfpecie over ,
groeid zijnde . Ter p .aac('e, echter, alwaar dezelve de g emej .
de da zoude moeten pasferen, is, zoo daar dan deze houten
weg ook mogt aanwezig geweest zijn, geen fpoor meer van
denzelven to vinden ; om redenen zekerlijk, dat de ogvers
van dic riviertje, uit fiecht veenacbtig groenland beftaande,
mindere veen en meerdere za4 ddeelen inhouden, wellte, eene
meer flevige zelf(landigheid zijnde, dan de daar om toe li,ggende veenen, her hourwerk belet hebben, door eigene zwaarte,
en den overtogt van zoo vele gewapende manfchappen, daarr
in to zakken ; waarom hetzelve, (langer dan die gedeelten,
welke in bet veen gezakt zijn, en door derzelver overgroei .
jing tot nu toe zijn bewaard gebleven) door altijd aan regea
en droogte, hicte en vorst, in een woord, aan wegr en wind
blootgetleld geweest to zijn, binnen eenige jaren heeft moeten verrocten en to niet gaau .
Mogelijk ook, zoo ook bier deze houten weg beftaan hebbe, dat dezelve, een' korten of langeren tijd daarna, door
wincervloeden of ander hoog water weggefpoeld en vernield is,
Terwijl bet eindelijk, ten derde, zoude kunnen zijn, dat
de Romeinen, die, zoo als itraks blijken zal, deze wegen
hebben gepasfeerd, deze oeverlanden vast genoeg vonden,
om dezelve, en bet daar tusfchen ftroomende beekje, over
to trekken, zonder aldanr die behoedmiddelen to nemen, wet.
k e op de nacte en drabbige veenen noodzakelijk waren .
Maar mogelijk vraagt men, of bet wet waarfchijnlijk is,
dat dit flroompje, v66r meer dan iSoo jaren, zich bit..
nen die zelfde beddingen en in die rigting bepaalde, waarin
hetzelve tangs henen vloeit? en of her niet veel waarfchijnr
lifter is, dat door zu .lke zware flormen en noodlottige watervloeden, welke naderhand ons vaderland getroffen, her meer
Flevo in de Zuiderzee herfchapen, de monden der Eems, zoo
nabij ons Drentlie, in eene Binnenzee veranderd, en meer an .
dere geweldige ommekeeringen veroorzaakt hebben, - of
door zulke flormen en vloeden, zeg ilt , de kleine Musjel As
haren loop niet zoude hebben verzet? 1k geloof, dit veitig
met neen to kunnen beantwoorden, dewiji dan deze brug
zoude moeten ontbreken, ter plaatfe waar alsdan destijds her
itroompje zoude moeten hebben tangs geloopen ; welke brag
nu echter, onafgebroken, bijna drie uren doorloopt, fechts
gemist wordende, waar Dog thans de 4a langs fpoelt. Ten
E e e a
min-
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minile zoo lniden de berigten, welke wij deswege ontvangett
hebben ; fehoon ik erkennen moet, tot hiertoe door andere
bezigheden belet re zijn, door eigene bezigtiging en ondervinding mljn berigt to kunnen haven, betgeen ik eehter bin.
nen weinige dagen hoop to bewerkhelligen . Liever zoude ilt
tot dien tijd toe met de uitgave van dit lets gewacbt hebben, ware bet niet cm nisnu non de nlgemeene belanghelling
en nieuwsgierigheid voorloopig to voldoen . (*)
Poor bier en daar bet veers op to graven, is gebleken, dat
deze houten weg, by die plaatfen aithans , aldus is 2amengefield s Eerst fchijnt men drie leggers of zomers op het veers
gelegd to hebben . Wanneer dezelve wat dun wares, vindt
men ook wel twee naast elkander, meest van berken-, maar
ook van dennen- en elzenhont, ter dikte van plus minus vier
h vijf duimen middellijns . Nu en dan vindt men flechts ook
ierop leide men losfe dennen planken
twee zulke leggers .
van ongeveer 92 tot bijna it! voeten lengte ; zijnde, die ik
gezieu heb , pl . m . drie duimen dik, door kielen of op eerie
andere wijze gekloofd, en met inftrumenten, als eene bijl of
disfel, zoo bet fchijut, vervolgens ruw beltapt . n de vijfde
of zesde plank ongeveer vindt men op bet einde een got,
niet geboord, maar ook al ruw in dezelve gekapt, waar eiken en dennen pennen, ter engte van pl . in . twee voeten,
wverden doorgefioken, die niet in de zomers, maar, buiten
om dezelve, alleenlijk maar in bet veers werden vasrgeflagen.
Op andere plaatfen behaat dit verdekfel, in ftede van nit
planken, nit half doorgekloofde, en, zoo dezelve niet to dik
waren, nit geheele boompjes van dennen-, elzen- en berkenbout ; in welk eerhe geval de platte kant soar beneden ligr .
Ook ziet men bier en daar, dot de zomers boven over de
dwarshouten, die tot pad verlrekken moesten, been liggen,
wanneer, non weerskanten van deze zomers , pennen in bet
veen geflagen werden, waardoor dezelve, en this ook de
daaronder liggende bouten weg, vast lagen .
Bu eindelijk vindt men op fommige plaatfen , onder den nit
ontdekten houten bodem, de overblijffelen van ander hourwerk,
(*)
et l!!k, door den Schrijver voor bet vorige No .
beflemd, kwam echter to loot in, am in betzelve to kunnen
geplaatst warden . Redact.
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werk, nog lets dieper in bet veen gezorken ; zekerlijk dat dit
p1 ntfen ziin, welke, na de eerfte of meerdere overtogteil
door de Romeinen, herfteld zijn geworden .
Ten ilotte client nog nangemerkt to worden, dat zeker land.
man van ter aar , vbbr zeventien a twintig jaren reeds,
eenige dier planken uit dit veen had opgegraven, en dezelve
binnenshuis vertimmerd ; welk houtwerk tot heden toe flerlt
en geconferveerd is gebleven .
Ziet daar hetgeen mij tot hiertoe bekend is van dit kolosfaal en grootsch fluk werk , 't welk vbor ruim Boo jaren,
mij ns inziens, son de XL Cohorten van A . C 2E C N A tot pad
veriirekt, en reeds ettelijke jaren v66r C t S T U S geboorte, door LUC US DOM T US, bijgenaamd A EN OBARB u s , een Roineinsch Ridder , en Grootvader van N L R o , aangelegd is (*) .
et zai velen, vertrouw ik, geen ondienst doen, hen be .
kend to maken met, of to herinneren nan, hetgeen T A C •
T u s en eenige latere beroemde manners over dit tijdvak, met
betrekking tot deze houten wegen of bruggen, zeggen .
Zes jaren nadat de Romeinfche Veldheer Q . V A R U S met
zijne keurbenden , door de Germanen, under A R W N U S ,
de Grondlegger der Germaanfche Vrijheid bijgenaamd , totaal
gellagen en vernietigd was, bedreigden de Gcrmaneu, de C''ie .
rusken (in de ilreken der Rlve, in bet Bisdom Ferden, Lunenburg, Brunswijk,
ildesheim, alberfladt, Schouwenbusg
eiiz . wonende) tot bondgenootfchap overgebaald hebbende,
onder krijgsbevel van dien zelfden ARM N i Us, op nieuw
de Romeinen .
T BER US zond, in bet i de jaar na C R sTUS geboor .
te . GERMAN C U S, (zoo11 van D R U S U S, mair door gemelden zi}nen 00111 T B E R U S tot zoon aangenomen (t) )
toen in Gallien zijnde, ten einde de fchatting in to vorderen,
(s L u s , aan den boven , en c rEc N A, aan den neder-Rijn
met eene menigte voetvolk gelegerd , gelijk ook P E D 0 met
de ruiterij, onder zijne bevelen hebbende) naar de Rems,
om bet geweld des kriigs niet op Bane plants to hebben .
C X C N A marcheerde, dien ten gevolge, met XL Regewenten, door bet land der Bructeren,-in leef, Westfalen,
Zit(*) T A C T . An . 1 . 63 . en s U E T . in Ner. C . 4.
S U E T O N . in Tib . C . 15 .
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Zutphen, Bentheim, Zalland, Twenthe en een gedeelte van
Drenthe wonende, - naar genlelde rivier ; P E D o geleidde
zij ne ruiters door de grenzen der Yriezen ; en G E R M A N c u s zelf voerde vier keurbenden aan over de meren, veree .
pigende zich to zamen bij de Eems (*) . Na de Bructeren
verflrooid to hebben, trok dit leger over de uiterfle grenzen
van dezen , afles, wac tusfchen de Eems en Lippe lag, verwoestende (t) .
G E R M A N C U S, tot het bosch Teutoburg -'c geen, vol.
gees T A C T u s, aan de Lippe geplaatst, en, uaar C L U V ER U S , aan de grenzen van het Bisdom Paterborn gezocht
moet worden, - de plaats, waar de benden van V A R U S,
als boven gezegd is, verfiagen waren, wiilende doordringen,
ten einde de aldaar nog verflrooid liggende doodsbeenderen
dier Romeinen to begraven, zond C lE C N A vooruit, om
bruggen en dijken in de vochtige moerasfen en bedriegelijke
velden to leggen (§) : Gerrnanien toch was, uaar den kant
van Gallien, vochc :g (**) . Dezen laatflen lijkdienst ann hun .
De broeders bewezen hebbende, trokken de Romeinen, na
nog een' onbeflisfenden flag Met ARM N U S gehad to hebben, mar de Eems terug ; een deel der ruiters kreeg order,
fangs het flrand der zee, naar den Rijn to trekken ; c lE C N A
werd gelast, met zijne benden, de lange bruggen op 't fpoedigfle over to trekken . „ Engh is dat padc," zegt TAC T u s , Ann. . 63, volgens de vertaling van onzen 11 0 o F T,
• tusfen woeste moerasfei}, en eertijds door L . D o M T U S
„ gedijkt : de rest was leetnigh, kleefagtig van een zwaar
„ flijk, oft ongewis, oovermics de beeken : rondom bos .
• fchen, allenskens dellende ." - „ Groter gevaar liep cm• C N A ," zegt onze lis toriefchrij ver W A G E N A A R, van
dit tijdaip, in tegenoverflelling van den zoo even vermelden
flag, aan weerskanten met gelijk voordeel geeindigd, fpreken.
d e ; ,, groter gevaar liep C rE C N A, die, langs de lange dij .
• ken, eertijds door L. D o M T U S , in de moerasfen der
• landflreeken, die men thans Twente en Drente noemt, en
• nog meet oostwaards gelegd, van den Rijn-kant naar de
• Eems en Wezer terug trok (ft) ."

(§)
(**)

c

Ann . . 6o. (t) b .
. 6 .
TAC T. Ann .
T A e t T . Mor. Germ . C .5 . (t t) .
Fad

(*) T A

T.

ve-

ist. Boek, bl . 67.
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Vele bosfchen groeiden dus toen op de hoogten, Ran
weerskanten van deze noerasfen ; en A R'M N V S , die C EC NA op deszelfs terugtagt voorgekomen was, had zijn yolk
in dezelve geworpen, 't geen den Romeinfchen Veldoverfte
zoodanig in zijnen overtogt over deze bruggen, weike, door
ouderdom en regenvlagen vergaan, herileld en herldgd moesten worden, belemmerde, dat hij zich gedwongen vond, zijn
ne manfchappen aldaar to legeren, eel+ gedeelte derzelveu aan
de brag to doen werken, en een gedeelte tot bedekking
dier werklieden to gebruiken ; in welken hoogsttnoeijelijken
arbeid de Romeinen met kracht door de verbondene German
en Cberusken geftoord werden, tot dubbel nadeel voor
eerstgemeldcn, dewijl men moest vechten in een diep veen,
waar zij Been voet konden vastzet-ten , om hunne pijlen en
fpiefen de noodige en ilevige rigting to geven ; in welken ge .
vaarlijken toeftand de Cherusken no.- dat voordeel hadden,
dat zij gewoon waren in moerasfen to ftrijden, en hunne
geweldig lange fpiefen gefchikt waren, om zelfs van verre
to kwetfen (*) .
Ten gevolge hiervan werden de Romeinfche keurbenden
zoodanig geteisterd, dat zij tot wijken gedwongen, en in
hunne legerplaats teruggedrongen werden .
De volgende dag, echter, was voorr de Romeinen niet ninder noodlottig ; eensdeels, dewijl de viand, mweester van -het
water, hetzelve zoodanig wist to dwingen, dat de drabbige
veenen, waarover de brug moest herfteld worden, nog nat .
ter werden, en dtls de arbeid der Romeinfche foldaten moest
verdubbeld worden ; anderdeels, omdat hun Overlie, alstoern
zijnen aftogt bepaald hebbende, en de fchrik door zijne
knechten verfpreid zijnde, dezen op nieuw door A R NT N U S
en de zijnen werden aangevallen en bijha verwonnen . C!E .
c N A zelf zoude krijgsgevangen geweest zijn, daar hij, zijn
paard onder hem gekwetst zijnde, van herzelve afviel, had
niet de eerlte keurbende hem ontzet en befchermd (t) .
Gelukkig voor d e Romeinen, dat c X C N A'S welfprekendheld zijne manfchappen, Wetke den volgenden nacht ernftig
tot vlugten gezind waren, daarvan terughield ; en Wet minder
gelukkig voor dezen, dat de verfchillende gevoelens der vij .
andelijke Overftett eene verkeerde operatic to weeg bragten,
daar
(*} TAd ?. An. 1 . 64. (f) TAC T. Ann . , 65 .
E e e 4
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doer A R M i N U S aanraadde, men moest of wachten dot de
vijand wedelpm in de moerasfen moest komen , en zijn oom
11; G U O M E R, dat men ze in de verfchanfing moest santasten, welke laatlle voorflag gevolgd zijude, waardoor de dap .
pere keurbenden alsnu op vaster grond konden flrijden , eene
geheele flagcing onder de Germanen en Cherusken ten gevolge
had, terwijl de Romeinen bun order bet moorden verweten :
» dot bier gene bosfchen nochc moeren waaren, maar op
eeven fchoone plaacs onparthijdighe Goden ." ARM N US
ontkwam ter naauwer nood heelshuids,
N G U O M E R zwaar
gewond (*) ; en nu fchijnt niets meer den ruscigen afcogc
der Romeinen belet to hebben, die nu zonder gevaar de lafge Bruggen konden herflellen, en over dezelve trekken .
Onbetwiscbaar is dus de hooge ouderdom des nu ontdekten
wegs ; en hoe zeer op meerdere plaatfen bier to lande, en in
bet aangrenzende Duitschland, destijds zulke noodwegen moeten zijn aaugelegd, (zoo als onder anderen blijkc nit de bo.
ven vermelde order aan C 1E C N A, om vooraf, ten dienfle
van bet leger, naar Teutoburg willende trekken, bruggen ers
dijken to leggen, terwiji reeds de Bruggen van v O M T i U S
beftonden, die C 1E C N A kort daarna bij zijue cerugkomst
moest herftellen, als zijnde door ouderdom verrot, hetgeen,
ten aanzien van de door heinzelven gelegde Bruggen , onmo .
kelijk in zoo weinige weken konde gefchied zijn) geloof
ik, dac men de nu oncdekce Brug veilig voor die van L . DoM T U s kan begroeteti, waarcoe ons bovendien onze beroemde M E N S O A L T N G regt fchijnt to geven . Volgens hem,
zijn deze wegen door n OM T U s aangelegd, opdat het leger
to gemakkelijker over de bedriegelijke moerasfen konde komen : ,, Cui pontium longorum nornen tributum ;" aan welke
wegen de roam van lange Bruggen is toegeeigend : ,, hodie
„ pasfim vorden (t) et befchoten wegen vocamus," zegc hij ,
daarvan de namen oevorden, Dilvorden en foorcgelijke afleidende : „de Trentones noemen deze wegen eenvoudig dijken,
aggeres (§) ."
eere
oezeer dus de eigenlijke ftrekking onzer Brug den
A ,

(*~ T A c r . Ann . . 68.
(t) Smalle paden . Oudheden en Ceff hten van Groningex
on Drcnthe, bi . 524-( §) 51. A L T N G, Not. Germ . infer. pat. 53 .
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4 L T N G, die v66r ongeveer i!m jaren fchreef, onbekend
geweest is, en hoezeer ik twijfele, dat die beroemde Oud.
heidkuntlige zich deze Bruggen, als van hout gemaakt, voor .
gefteld heeft, dewiji hij zegt, dat de Trentpnes ze dijkess
noemen, plaatst hij dezelve echter in die ftreken, waar teem
Bourtange, de Palter - dij k en eevorden lagen .
En waarlijk fraai komt this dit flelfel overeen met de no
ontdekte Brug, die meermalen dwars onder den tegenwoordigen Valter-dijk doorloopt .
Dat buitendien deze Geleerde omtrent de ftrekking en lig.
ging dezer Brug al zeer naauwkeurig overtuigd was, blijkt,
door een oogopflag to werpen op eeue der aarten, in zijn
gemeld werk gevonden wordende (*), alwaar men onder ai1deren met ftipjes
de reisrouten, zoo wel
van P E D O als van c E c N A, eangeteekend vindt, ten einde
de Eems to bereiken ; en ftaande naasc laatstgemelden : „ ter
„ Cxcinne per Bructeros et pontes longos cum XL Cohortibus
„ ad amifam ;" en waarlijk! hPt oog dan vestigende op bet
oostelijk gedeelte van ous tggenwoordig Drenthe, zoo vin.
den wij , dat de ter C~ecinx Van A L T N G en de tegenwoor .
dig ontdekte houten bodem nagenoeg dezelfde rigting hebben.
Of c rE e N A nu, bij zijnen terugtogt van Teutoburg naar
de Eems, zoodanig zijde reis genomen hebbe, dat hij z1jne
benden van de Drentfche zijde over deze Brug wilde voe.
ren, en aldaar in den beginne door A R M N U S zoo hood .
lottig werd aangevallen , zoo als W A G E N A A R flellig fchijnt
to vooronderflellen (f), durf ik niet voor zoo onbecwist .
baar houden, dewiji ik dit in T A C TU S niet meen to vin.
den ; en boezeer bij Valte op bet hooge veld cenige opge
worpenee garden wallen worden getoond, welke door onze
Oudheidkundigen voor eene Romeinfche legerplaats worden
opgegeven, en die in dat geval tot wijkplaats voor c E c NA zoude kunnen hebben gediend, zoo moet ik echter aan .
merlcen, dat in Drenthe eene menigte van zulke z oogenaam.
d e Castra Romanorum gevonden worden (§) .
k geloof eerder, dat C E C N A , van de Eems naar den
Rijn
( •) Defcriptio veteris agri Bat .

et Fris. zijnde de -de
(t) Loco laud .
(§) Tegenw . Stoat van Drenthe, bl . 147 .
Eee 5

aart .
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(en niet van Teutobuig nant de Eem's) terugtrektcendd,
fel
door A R M N U S is aangevallen ; dear T A C T U S
zoo
tech zegt, nadat hij van bovengemelden onbeflisfenden flag
gefproken beef t , dat GERM A N C U S her heir aisnu uaar de
Ecru terug voerde, waarna (nadat hij namelijk aan de Eemt
gekomen was) hij zijne onderbevelhebbers de wagen opgaf,
Tangs welke zij naar den Rijn moesten terugtrekken, - onder anderen kreeg C tE C N A order, de large Bruggen ten
ffpoediglte over to trekken, terwiji een deel tier ruiterij ge .
last werd, bet zeeftrand to houden, enz . (*, ; waaruit bet;
loaij voorkomt, dat deze Brug flechts door her voetvolk gebiruikt werd, daarin gefterkt wordende door de zamenftelling
der Brug zelve, die op fommige plaatfen van zulke dune
boompjes is gemaakt, dat zich daarover geen groot corps kavaflerij konde wagen, en wegens de rondheid der boomiam.
men ook pier voor paarden gefchikt was, ten zij men dezel
ve met zandzoden belegd hadde, waarvan, tot nog toe althans, geene overblijffelen fchijnen gevonden to worden.
iermede vermeen ik, voor bet regenwoordige ten minite,
dit berigt to kttnnen fluiten ; terwijl men verzekerd kan zijn,
dac deze Brug, voor bet vervolg, eene ri;ke bron zal open
nen tot meerdere ontdekkingen, de nafporing onzer Oudheidkundigen zoo dubbel waardig . Ook kan ik reeds melden,
dac onder bet fchrijven van dit berigt tijding is ingekoinen,
dat, in die zelfde Falter Veenen, eene tweede gelijkfoorcige
Brug ontdekt is, waarvan ik ecliter nog to weinig heb ge.
hoord, om daarvan iets anders inede to deelen, dan dat coca
door bet punten zoude gebleken zijn, dat dezelve reeds a fiat
lang was, en men nog niet wist, hoe veel verder dezelve
zich uitftrekce .

Asfen, den 3a Nov.

8 ?.

Ten vervolge van hetg?een ik den 13 Noy . 18 18 , aangaande
de ontdekte Brug in de Falter Veenen , hebbe niedegedeeld.
Na de rtededeeling van boven vermeld berigt, mij drie da .
looster ter /lpel, en bet daar tusfchen
gen to Falte, bet
liggeude terrein, opgehouden hehbende, zoo vinde ik mij in
de gelegcnheid, de belangnemenden eeni ;zins bekend to kun .
nen maken met de locale fituatie, de ftreltking der ontdekte
Brug, en de igging der plaatfen, welke tot dit oude fink
werk
( •) T A C T . Elfin . 1 . 63 .
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tverk in eenig verhand flaan . Eene aart, door een beeedigd
Landmeter in den jare 1722 opgemaakt , en destijds gediend
hebbende in eene procedure over cone marktefcheiding, heeft
mij de bouwilof gelevetd, om de igging van bet looster
rek 4pel, van Valte, de Schans, Weerdinge, bet Weerdin.
gerholt, en een gedeelte van den loop der Musfel- efa, en
van den Palter-dijk , op bet hierbij uitgegeven wordende
aartje , to kunnen bepalen ; terwijl ik echter verzoeke, we[
degelijk in aaumerking to nemen, dat de (trekking der Brug,
de fcheidlinie, en cenige andere bepalingen, door mij flechts
11guratief, op bet oog ontworpen, en zonder de min(te land .
ineetkundige werktuigen vervaardigd zijn ; alsmede, dat de
ibheiding tusfchen Groningen en Drenthe , nu onlangs door
Zijne Majesteit definitief geregeld , op de publieke aarten
onnaauwkeurig is .
omer eenige aangewezene punten, 215
bij v oorb . d e ligging der Osfebruggen, de Murnekedijk enz .,
titans niet to pas komen, heb ik dezelve echter genoteerd,
omdat waarfchijnlijk over dit fluk der oudheid door meet .
kundigen zal gefchreven worden, wanneer doze opgaven voor
de bezitters van bet aartje mogelijk van dienst zullen kun .
nen zijn .
) . dan diene ik tot verklaring van bet aartje to prmmit.
teren, dat de daarop geflelde letteren bet volgende moeteu
verbeelden :
a . et Weerdingerholt.
b . et Valterholt .
c . c . c . c . Esch- of bouwland .
d . Weg naar Odoorn .
e . Ben bewijs van zeer oude, en ruitswijze liggende, sar.
den wallen, welke voor eene Romeinfche legerplaats ge.
houden worden .
f. Punt van de Brug, door den eer E A R t T E N ontdekt.
g. et zoogenaamde Onland.
h . Eene baalc, waarvan flraks zal gefproken worden .
i . De zoogenaamde Palter paardenweide .
k . De oude Osfebrugge.
1 . D e ornmaat.
n . De nieuwe Osfebrugge.
n . en o . Plaatfen, waar de Brug, van planken zamenge .
field, is opgegraven .
Te voren gemeld zij nde, dat de eer E A R s T E N de Brug
out.
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ontdekt, en op de voornaamfte punten, alwaar zijn Ed . de
.
zdlve konde peilen, baken gezet had, zoo is naderhand, door
den Neer Gouverneur van dit Deparcemenc, die met alley
{lver werkzaam is, om de gefteldheid van dezelve grondig co
lreeren kennen, de
eer Landmeter C R A N S S E N verzocht,
de Brug nader op to Demon en ce onderzoeken .
eer
De.
A R S T E N vond de drug ter pleatfe op hec
aartje door f. aengeduid , alwaar een put gemaakt, en d ezel .
v e zeer fraai tc zien was ; -- vanhier rooide dezelve op eene
eer
baak, omcrent h . f eande ; maar, wellte moeice de
C R A N S S E N ook aanwendde, zijn Ed . heeft tusfchen deze
punter geen vervoig der Brug kunnen outdekken (") , maar,
na lang zoeken , dezelve meer zuidwaarts gevonden , ter
aartie aangelippeld is . (En
plaatle waar dezelve op bet
dit is de tweede ontdekce Brug, waarvan ik in bet Clot van
ier is de Brag
mijn vorig berigt heb melding gemaakt .)
van geheele en halve boompies zamengefteld , en ligt 2,
d'n bier en daar een voet onder de oppervlakte ; wordende
dit veen jaarlijks gebrand en met boekweit bezaaid, zoodat
mij deskundigen verzekerd hebben, dat, indien dit veenbran .
den nog twee jaren aanhiela, dit houcwerk mode zoude moeten to Diet gaan . Eeu weinig verder vindt men de Brug ge .
maakt uit dennen-, vervolgens uit berken-, en eindehjk nit
elzen-takken, waarvan de laacften bet meest en de eeruen
bet minst vergaan zijn, zoodat men in den doorgefpitten
grond met moeice de overblijffelen der twijgen kan ontdekken . Of nu deze rijsweg (waarotntrent nog tnoet aangemerltt
worden, dat de takken in de lengte en Diet it) de breecite,
zoo als de paler en planken, liggen, en flechts drie voeten
breed is, zonder op zomers of iets anders to rusten, hoewel
bier en daar eenige plankjes onder dezelve zijn uitgegraven ;
zie fig . 4 en S .) van gelijken ouderdom als de overige
Brug is, kan ik Diet beflisfen . Mogelijk dat in latere ja •
ren, toes deze veenen oneindig natter en drabbiger den chans
waren, de landlieden en de fmokkelaars, welke laatften ook
nog heden over deze veenen voetpaden maken, dezelve tot
hunne bijzondere bezigheden en inzigten gebruikt hebben .
Dat
(*) Dar het veen tusfchen deze beide baken geboekweit
words, en gedeeitelijk reeds uitgeboekweit is, zal de Brug
waarfchijnlijk bier verbrand ziju .
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Mun lerfchen

den oorlog van 1665, gelegd zijn, zal ik trachten nader

to bewijzen .
Doch, om tot de Brtg terug to keeren ; dezelve loopt met
deze elzen twijgen to niet, ontbrekende alsdan een aftland

van ongeveer 270 roeden .Dezgrond,alwzeitgn
vonden wordt ,

bcflaat nit oud uitgebrand boekweit en

On land

veenachtig groen- land , bet

genaamd, u aaromtrent

de ingezetenen mij verhaaiden, van hunne ouders vernomen
to bebben, dat, vb6r

8o

a go jaren, hierin eenige weken

achter elkander brand geweest was, die niet anders, dan door
een daarop volgend,regenfaizoen, gebluscht had kunnen wor .
den, 't geen destijds ook zoodanig is uitgebrand, dat bet nu
wel twee voetcn lager is, dan bet daar om toe liggende veen ;
ook vindt men enkele flukken bout, daar men de overblijffelen van

kool

aan zien kan . Natuurlijk, dat, bij dergelljke

brandeit, de Brug mede verteerd is .
Wanneer men deze 27o roeden voorbij is, vindt men

de

Brug, van boomflammen gemankt, in oud boekweit-veen

weder, daar in vroegere jaren, om boekweit to zaaijen, ook
al eenige voeten afgebrand zijn, liggende aldaar in den begiune zoo hoog, dat de Reer

C R A Ns S E N

dezelve met den

voet voelde en wedervond . Verder (bij i .) ligt ze twee voe .
ten onder den grond, en is goed bewaard gebleven . Tegen
de oude

Osfebrugge,

daarentegen, is ze zeer vergaan, en was

moeijelijk na to vorfehen, dewiji men met bet puntijzer door
let vermolmde hour, zonder tegentland to ontmoeten, henen
ftootte . Vervolgens ligt zij

);

voet, en bij de

ornmaat•,

daar zij onder den Palter_dijk zeer zigtbaar, en wel bewaard
gebleven, doorloopt,

;

voet onder bet veen. Onder den

dijk zelven, die mi en dan met veenfpecie opgeboogd moot
worden, ligt ze natuurlijk dieper .
Tot dit punt was de

verblijf to

Valte,

eer

C R A N S S E N,

tijdens mijn

gevorderd ; waarom ik bet overige zoo

naauwkeurig niet kan opgeven, en flechts nog zeggen moet,
dat op de plaatfen, op de

aart door n . en o . aangewezera,
de Brug van planken, als boven omfchreven, is zamengefleld,
en liggende bij n . omtrent 2 11 , en in de fcheidgruppel o . ruim
drie voeten diep onder den grond. Op bet einde, bij ter

aar,

moet de Drug ook zigtbaar wezen ; maar, door bet
weg-
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wegnemen van eene baak, hebben mijn wegwijzer en ik to
vergeefs naar dezelve gezocht .
it
heb ik gelneend bet algemeen dienst to doen, met
eenige teekeningen van bet opgedalven houmerk mode to
deelen ; dewijl toch Wet iedere nieuwsgierige in de gelegeubeid zal zijn, de Brug in natura to zien .
Fig . . is de Brug, daar planken op de leggers of zomers
liggen.
e. a . a . zijn de zomers .
b . b . b . de gaten, daar de pennen doorgedreven waren,
Fig. 2 . is de Brug, zoo als dezelve uit gekloofde en ge.
heele dennen en andere boomen is zamengefleld,
rustende op drie loggers .
Fig. 3 . is de Brug, zoo als de zomers hoven liggen, wet .
ke mede door pennen (a . a.) worden vastgehouden .
Fig. 4 en g . zijn planken, de eerfle een voet elf duim, en
de laatfle twee voet elf duim, Rijnlandfche mast,
Lang, door den
eer c x A N s s E N onder den twijg •
weg, boven vermeld, uicgegraven ; in welke plan.
ken onderfcheidene gaten zijn ingeboord, of waar.
fchijnlijker ingebrand, en waarover naderhand mogelijk nog lets naders zal gezegd worden .
Eenige kwestien, door verfchilleude beroemde Mannen,
over de oudlleid der onderhavige Brug, door middel der Cou •
ranten gemeen gemaakt, geloof ik, dat door locale ken .
nis, en gebruik van eenige istoriefchrijvers, kunnen worden
opgelost . lift zal althans de vrijheid nemen, deswege, is
een volgend nommer van dit Maandwerit, mijne gedachten to
zeggen.
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1Vlijn vrienden! flechts nog weinig korte dagen,
En ook dit jaar bellaat , voot ons , niet meer ;
fief vlugt daarheen, met al zijn moeite en plagen,
Met al zijn vreugd, met al zijn blijde dagen ;
't Oncwijkt ons, en keert nimmer weer .
Be-
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Beltendigheid is vreemd aan de ondertnaanfche flreken,
Waar alles wisfelt, wendt en keert :
Eemnaat is zij aan 't oord ontweken,
Waar troon en outer haar ontbreken,
En, naast den Tijd , Verganklijkheid regeert .

Wat toch is, voor den mensch, dit zoo korttlondig hedenp
War is bet, door de toe/oinst eens gebaard?
Wij zien bet -- maar, bij 't nader treden,
Voert reeds de fpringvloed van 't voorleden
et heden met zich in zijn vaart .

De coekomst is een zee, onpeilbaar, nooit gemeten,
Eeu onafzienbare oceaan

Vergeefs poogc ons verfland haar juiste grens to weten ;
Maar , nutloos wordt de tijd verfleten ,
En 't hart blijft immer onvoldaan .

't Voorleden is een flip, naauw merkbaar vnor onze oogen :
Een leeftijd opent flechts een eng beperkt verfchiet :
s hens de tijd, gelijk een drootn, verviogen ;
Wat rest ons dan van at ons pogen? Een flaauw bewustzijn, anders niet.

Wijd is de kring, waarin de jaren zweven,
Als oils de toekomst tegenlachr ;

Maar -- wat is toch de Ajd, den flerv'ling hier gegeven?
Spreek, grijsaard 1 fpreek ! wat is, wat was uw leven?Een morgenwaak - een korte zomernacht.
la, grijsaard, fpreek 1 waar zijn de tachtig jaren,
Aan u, als erfgoed, toebedeeld?

Wat zijn ze, dins, in den flroom der tijden, weggevaren?Een klein, een nietig punt, waarop uwe oogen flaren ;
Voor 't meest een wijkend fchaduwbeeld .

et knaapje dartelt, blij, door frisfche rozengaarden ;
De jong'ling fhelt daarhedn, met al het vuur der jeugd ;
De mail treedt, meet bedaard, op 't kronkelpad der aarde ;
De grijsaard fmaakt de rust, die hem het lot befpaarde ;
Maar alles biedc flechts korte vreugd .

Een
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Maar zie! de
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opent zich : wij zien de Lente bloeijen ;
blijde Zomertijd verfchijnt ;
erfst doet mild zijn vruchten groeijen ;
Winter komt, de zon houdt op to gloeijen,
't pasbegonnen jaar verdwijnt .

ortftondig is de duur van alles, war we aanfchonwen :
Wat 's morgens bloeit, valt in den avond or.
't s dwaasheid, bier op korte vreugd ce bouwen ;
't s dwaasheid, bier om korte fmaft to rouwen :
Want beider wieg heat ook naast beider graf .
Maar, vrienden! wat ook 't lot mag baren,
Vat u 't gemoed verruimt, of angftig 't hart beklemt,
ue kort de during zij van uwe levensjaren,
Gij moogt, wet held'ren blik, in 't rijk der toekomst ftaren,
Door hooger Magt voor de eeuwigheid beftemd .
Voelt gij niet in trw borst dien trek tot duurzaam leven?
Blikt gij de onflerflijkheid niet vol verrukking aan?
s zij bet opfchrifc niet, dat, boven 't graf verheven,
Als gij den laatflen fnik zult geven,
U borg blijft voor een eindeloos beftaan?
oort gij niet, wat ij fprak, die, tot ons hell geboren,
V )or 't kroost der card' bet hemelsch rijk ontfloot ;
Die fchoon ook em bet flerilot was befchoren,
Een' flraal van eeuwig lichc deed gloren
n 't (amber treurdal van den dood? Wij zien dat licht den duist'ren nacht verdringen ;
et gloort door 'c floers der toekomst hedn ;a
De nevels viugten weg, die bier ons pad otnringen ;
En in then glans, gedaald uic hooger kringen,
Smelt tijd en eeuwigheid ineen .
s bier de tijd zoo fuel ons oog ontweken,
Op reis door 's levens rampwoestijn ;
et hart blijti echter onbezweken,
Bewust, dat eens de morgen aan zal breken,
De morgen van 't onfterflijk zijn .
Be
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Diet bet dal van fmart en tranen
Bedrukten f klaagt dan :
s proefweg voor den vriend der deugd ;
Dat pad zal eens bet fpoor u banen

Naar 't oord, waar nook de zon zal tanen
Van ouverftoorb're zielevreugd .
Gelukkigen! de vreugd, die de card' kan geven,
s immer aan de fmart verwant :

Een duurzaam hell, in dit kortftondig leven,
Werd aan geen llerv'ling ooic gegeven
n 't Oijk der aard' tiert nooit die fchoone plant.
Mijn vrieuden ! heft dan moedig 't hoofd naar boven ;
Met altoos torscht gij 't moeilijk levensjuk :
Geen rampfpoed kan u ooit then zoeren troost oncrooven ;
ij is de vrucht van 't vast gelaoven ,
En 't vast geloof aan God verligt den zwaarlten druk .
Mijn vrieuden! hoe uw pad ook bier mag loopen,
Ann 't einde is eenmaal rust bereid :

Wat hier de tijd verfloor' en, in zijn vaart, mag !loopen,
Volhardt in 't onbedrieglijk hopen
Op God en op de onlterflijkheid .
Mijn vriendenl mat die

hoop

uw ziel verkwikken,

oe fel bet noodwet:r om a ftormt :
Niets kan de vaste rots van uw geloof verwrikken ;

Oak din, wanneer de dood u nadert met zijn fchrikken,
Voelt ge u voor hooger hand gevormd .
a, nu verfchijnt de wisfellteer der tijden
Vertroostend voor bet opgeklaard gezigt ;

Nu wordt her zwaar en moeilijk ftrijden,
Nu wordt de last van 't fmartlijkst lijden

Door

oop

verzacht en door Geloof verligt.

De tijd vergant, en, met den tijd, ons leven :

Wij alien worden en - vergaan
Mar, als we ons flof eenmaal aan de aarde gevett,
Words onze geest tot ed'ler }.land verheven,

En varrgt een grootfcher werkkring aan.

NENGELW .
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omt, vtienden! last ons nu bet lied der zege zingen!
Triomf! each tijd, noch dood roofs onzen grootiien fchat .
ier, op deze card', bier zijn wij ftervelingen ;
Maar, als wij, eenmaal, daar den croon van God omringen,
s levee 't zalig wooed, dat al ons heft omvat.
W . F . WARNS NCg, BSZ.
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(Tweede 1vond .)
Strenggaard. Zwijg, Ten Beste, van den Minotaurus op
St . lelena! - Schande genoeg, dat bet monfter niet al lang
kort cu kl:ein is gehakt . Maar de T ll E S E U S S E N worden
raar Ten Beste . Dat laatfte fchut ik met bet voorbeeld van
eizer ALEXANDER, van WELL NGTON en orizen Strengaard. Voorbeelden zijn geen bewijzen . Altijd wit
men compareren . leder perfoon, ieder leeftijd, ieder vollc,
ieder mcnsch, ieder book, ieder fchilderij , ja ieder voorwerp
van natuur en kunst , heeft lets zelfftandigs in zich, dat aan
waarbeid eu fchoonlleid, en dus aan innerlijke of eigene
waarde alleen, getoetst moet worden .
Schouwggreag . Eilieve , dat zou op een argument lcunnen
uitloopen tegen de Tencoonfteliingen ; en dat fchuc ik van
harte en met kracht .
Ten Beste . Goed, dat gij daarvan fpreekt . Vergeet gij
oils gefprek van gisteren, en onze belofte? Bij nadenken
geloof ik, dqt wij de lcunftenaars toch wat ftrang beoordeeld hebben .
Strengaard. Te flap , zeg ik . - Regt door zee, zeiden
onze oude lieden, en de pilarenn op de beurs on in de kerk
flonden vrij wax yaster. k houde van geen liflallen of fran .
jes, en haat atle negotie in den wind . - o Tijden! o zeden!
Ten Beste . Onder pnzo ffijve Papaatjes waren tech vrij
wat losfc Akciebandelaars . Och 1 de zeden en kiedren veranderen wel, maar de menfchen minder dan men deukt .
,SchouW-
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&Mwgraag . De kunst j dank zij hue zelfftandigheid `
U ZEN of een BAU t
Flijft altijd kunst. Of een BA
Schildert, een goad zeeltuk blijft een goed zeefluk .
Strengaard. a, zoo zeker als wind wind is, nit wat hook
of wanneer die dan ook waait . Er blijft, met uw permis •
fie, roch nog al een aardig afflandje tusfchen deze twee
Bees - o, vergeef bet mij l Bes moest ik, ,naa.r den te.
genwoordigen trant op de ftads Armenfcholen, zeggen .
,Ten Bette.
om mij niet San de ftads fcholen Gij weet Strengaard. Nu ja, ik wit u niet boos maken, en item
2elf gaarne toe, dat de leerwijze daar beter is dan to voren;
moor daarom is B A U R nog geen B A
U Z E N. Zijne
a
yen to
arlingen kan getuigen .
Ten Beste.
k beken, hij fchildert beter waters en fche.
pen, dan flranden en menfchen . Zijn fiil en onfluimig Water
waren ook thans weder zeer verdien telijk .
ij is een zeer
bekwaam kunflemiar .
Schouwgraag .
k vond bet kleine'oedende Water met dat
beurtfchip inderdaad voorcreffelijk, en beter nog dan het
aan boord klampen van het dmerikaansch Fregat op de
Baaks, daar toch veel goeds in was .
k boor met leedwe.

Zen, dat de man zoo ziek is, en wensch hem van harte beterfchap. Wij kunnen zulke kunftenaars van den eerfteu rang
diet misfen . B A u R had op doze Tencoonftelling eels' krachti .
gen tegenttauder in S C O T E L . De kieur en werking van des .
zelfs waelend en flormend Water, de juiste teekening der
fchepen doen dezen Dordfchen fchilder op eens als een meester van den eeriten rang optreden . Nimmer had ik iets van
hem gezien . Ziedaar bet nut der Tentoonltellingen ! Zij
trekken de kunst -Strengaard.
Zelfs nit bet vasthoudende Dordrecht. De
oude V E R S T E E G en VAN s T R a blij ven echter nog vasthouden .
Ten Bette . Men zou kwalijk doen, thaus over Dordrecht
to klagen . Om nu niet to fpreken van bet Stadsgezigt van
$ C OE N M A t E R , heeft, behalve de to regt geprezen s c ii o .
TEL , de beroemde en kundige S C 11 0 U N A N , en ook B O S AMER, beiaugrijke bijdragen dinuaal geleVerd ; fchoon de laatfte naij gelukkiger in waters dan kaarslichten voorkomc . Die
oude ftad is en blijft toch een kweekhof van echce kunst,
bijzonder in watergezigten, waartoe zij zeer gelegen is .
F f f a
Schoux-
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Schouwgraag . Wij vergeten x o E x o E x, van Middeljurg.
Strengaard. Wet! hij houdc met zijne fchtlderijen geiijken
gang - zij komen altijd achteraan . k verlang hartelijk, dat
hij eens goed vooruitga, waartoe hem de noodige kunstkrachten niet ontbreken .
etgeen Ten Beste zoo even van bet kunstSchouwgraag .
kweekend Dordrecht re regt zeide, duet mij denken aan bet
Binnenhuis van F O NT N, en de Likeurflokerij, ook her eu.
kenrneisje bij Lamplicht met die mooten zalm, van M E U L EMANs .
Deze drie flukjes, van Dordfche meesters, hadden
alle inagtig veel bijval en bekijk ; en mij dunks, zij waren
bet waarl, vooral die van M E U L E M A N S .
Strengaard. k geef F O NT N de voorkeur . Op zijne
beeldjes was met reden wet war to zeggen ; maar bet gloeijen van de kagchel, en in bet geheel at bet bijwerk, was
inderdaad meesterlijk . Van hem zag ik nimmer to voren lets
op eene Tentoonflelling ; zijn penfeel verdient sanmoediging .
Maar, van kaars- en vuurlichten gofproken, die WONDER,
van Utrecht, is toch een knap meester. Zijn Smitswinkel bij
Dnderfcheidene Avondlichten, zijn Eijerboer bij aarslicht, en
zijn luizenaar bij Lamplicht, hadden, mijns oordeels, veel
loflelijks ; jammer, dat de laatlle niet nnauwkeuriger van
teekening was ; de fchildertoon anders was van den ouden
trant . En dan de drinkende Meid uit die blaauwe kom , met
her roode doekje achter haar op den fioel-dat mag fchilderen
heeten !
er was in den trant van eenen Delftfchen V A N D E t
M E E R.
er nagekomen Binnenvertrek met eene Dame met een'
opregten BONTEN Mantel, zoo ook de Vischmarkt en ngang
van de Latijnfche School, waren mij war to hard en verwig .
De tijd zal er goed aan doen, Aan her lantstgenoemde deed
de flerk vergulde ijsc veel nadeel .
er is een bedroefd
werk! Oudtijds waren meest alle lijsten zwart ; toen moesten
xij alle "an ebbenhout zijn met een verguid binnenrandje,
en nu zijn ze alle glinflerend goud . Waarom pier met den
aard van her fchilderij altijd en ook bier geraadpleegd?
Schouwgraag . n Engeland, boor ik, goat her good op de
lijsten uit de mode .
Strengaard. zij houden bet liever in de batik, en laten anderen her verguldfel
- Geen mode, maar harmonic komc
bier to pas . gelijk in de gaufche fchilderkunst .
armonic
moot de leidsvrouw van den kuufteuaar en verzamelaar zijn ;

de•
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deze behoort zoo wel in her fchilderij als daar rondom, zoo

in de fchikking van bet f}uk als de kunsckamer, ja in alles,
to heerfchen .
Schouwgraag. k vond bet Binnenhuis Van A N S S F N met
dat vrouwtje bij den haard, en bet invallend licht door bet
zijraam, a1 zeer harmonisch, en bet eukenvertrek, geltoffeerd
door A . D E L E L E, regt geestig. De onderwerpen van den
kundigen en werkzamen D E L E L E, den Fader zijn altijd
nardig, getuigen nu weder zijn Boerin Binnenhuis en Vaoroodfchen handelaar in . . . .
huis met den
Strengaard. Zwijg, Schouwgraag! - Waarom fchildert
een meester van then rang als D E L E L E Diet eens met
meerder verhefflng, b . v . eene historifche daad of zedekun .
dig onderwerp, zoo als vele oude en nieuwere Fran cken
en de Duir che G R E U Z E ? Men moet bet goede in vreeln_
din niet ouopgemerkt voorbijzien, maar navolgen, als bet
waarachtig goed in zichzelve is . Een D E L E L E , zoo be,
vallig, zoo kundig, zoo helder, zoo juist in zijne teeke . .
Ding, overcrof de vreemden ras .
et edele, de behandelulg gelijk ltaande, gaat Loch boven bet ondele . Zoo
waren mij in bet Muzijkgezelfchap van den jongen DE LE .
L E, hoe verdienllelijk behandeld, de
eeren en Dames Diet
edel genoeg van uitzigt en bonding ; daar won R U S E M A N
bet ver in .
Ten este . Spreek maar Diet over dat fluk van den jongen
E . Mij dunks, daar is al to veel over voorgevallen,
D E L E L
en de Taster nu to regt tot zwijgen gebra -t . De jonge DE
L E L E volgt met vluggen tred bet voetfpoor
van zijnen
vader en leermeester, en de oude Boer, een glas bier in de
hand houdende, was een' geoefend' fchilder van meerder jaren
overwaardig.
Schouwgraag.
k denk daar san s M o N, den leerling van
en den jeugdigen SC OEMA ER DO ER .
DAWA LLE,
De Waarzeg ler en bet Binnenhuis met twee beelden van den
eerften, en bet Schoolvertrek van den laatften, doen inderdaad
veel goeds verwachcen .
Strengaard.
a, als zij zich goed blijven oefenen . Maar
aat de leerling S M O N den meester D A W A L L E Diet verdringen . De Zwitferfche Boerin in bet Landfchap, door
den natften, hoewel was bijzonder van kleeding, toonde
ons duidelijk bet breed en krachtig penfeel van de .
F f f 3
Zen
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zen verdiellftelijken mneelter. Ook x R u s E M it reedieiit rd,
mer vermelding . Teeder, bevallig, edel is zijn penfeel . ilex
taande beeldje in bet ligc rood fatijn was regt in den tram
k heb vele, en wel zeer gegronde, aanvan T E R BURG .
nerkingen op zijn Muzijkgezeljchap met Brie beelden gehoord;
maar, wie ook wat aanmerkte, ieder eindigde to refit in den
lof van bet geheel . k herinner mij flaauw nog een andev
dduzijkgezelfchap .
Schouwgraag . Gij meent misfchien van BRRT C TE N ~a , ik herinner mij nog andere Binnenhuizen van v A r* G E EL E N, van den ijverigen v o s , van den kundigen Utrechtfchen
childer j o N x i s , op vorige Tentoonftelling reads niet zonder roem bekend ; en din van deszelfs fladgenoot E r) r, T j 11 s ;
ook bet vrolifk Gezelfchap , met de Nieuwstijdingen, in November 1813 , Van E N D 11 111 S .
Strengaard. Dar Revoluciewerk zag er niet violent, maar
vinolent nut , en flak bij den Moor wonderlijk af.
e N f) R
S is een der kundigile mannen van
Ten Beste.
onzen tijd . lij heeft eene verfcheidenheid boven alien, en
zijn penfeel volko :nen in zijne magt . Zijn Stadsgezigt wag
bet afdrukfel dQr natuur .
Strengaard. \Vie fpreekt bet tegen? - k acht hem zeer
hoog, en wensch hem lust en flerkte, bij zijne onwederfprekelijk grootc verdienflen . Maar zegt mij, vrienden, wie is
toch die
A A N E B R N , wiens Portret, maar vooral wiens
Binnenhuis suet een rustend Werkman mijne bijzondere aan .
dacht gaande hield ?
Schouwgraag . Zoo ik wdl heb, een Utrechtsch liefhebber .
Dar was regt knap, dunkc mij . Nu, dat elegante etelfchuuraagfchen AR 1, was ook
ffertje met dat katje, van den
Diet onaardig .
Strengaard. !let was niet kwaad en geestig,maar war klein
behandeld, zoo als de zes , anders inderdaad regt lieve, flukjes van Mevrou w ) E L A TOUR , van Brus .%l, ook waren .
Zeer ver beneden dezen ftonden de beide fhkken van B E R n2 A N , die daar bij de houwkundige teekeningen in de eerfte
kamer hingen . Deze waren inderdsad refit geestig, in den
verfchrikkelijken zin van bet woord 1
Ten Beste . De Commisfie had beter gedaan ze niet to
piaat('en ; maar de man deed zijn best, en bood zijn' arbeid
weliuoenend ran,
Schauwg ; .:ag .
erinneren de leeren zich no- de flukjes
van
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Van VAN OORT ell C. D$. RUVE?
Mij dunkt, die wareu niet kwaad .,
Strengaard. Gij fpreekt reeds van Buitenhuizen .
V weet
niet, dat wU daarvan nog gewag hebben gemaakt . Anders
dienden vER E EN en ELGER U S toch wel in de
cerfte plaaas genoenld. V E R E i E N is een allerij verigst en
behagefljk knnftenaar ; hij is helder ; zijne gebouwen en
beeldjes zijn juist geteekend ; maar het is eerie Pout, eent>
rout van belang, dat hij niet bepaald naar de natuu .r £chil
Bert ; dot zou de vereischte warmte en meerdere waarheid aan
zijne intlerdaad verdienilelijke flukken bijzetten . klet is hens
meer gezegd .. a, die kunftenaars zijn niet zeiden vrij hoofdig!
Ten Beste. Gij doer hem eenig onregt .
k kan u verzekeren, dot de Vischmarkt to Utrecht door hem naar de natuur
gefchilderd is .
Schouwgraag . Nu, die was ook niet ver van huis . - oot
eons, Strengaard! om mij Diet aan TEL GE R U S ; dot is
een man near mijn hart . et gevoel voor Tooneel- en Schil .
derktinst lit . hem diep in de ziel . Vol your en vol uitdrukking,
brengtE hij: ntij "in den Schouwburg zoo wel, als op de Tentoonllelliug, in verrukking .
k ken geen ijveriger kunitenaar .
ij is gebeel enthufast voor al wat edel , grout en fchoon is .
Strengaard.
a, maar hij is mij wat fchrecuwend in flem
en kleuren . - Word maar niet boos, Schouwgraag! k zelf
acht lien gevoeligen kunllenaar hoog. Zijn Gezitt op ltalfwege aarlern, zijne erkjes to Delft, Utrecht en Gent heb .
ben mij verfteld doen, ftaan over deszelfs groote vorderin .
gen .
jj zal op deze wijze nog welligt een S A, E N R E D A M
worden .
Schouwgraag. Ellieve! die man hield van geen comparaties,
en fprak : eder heeft jets zelfjtandigs, dat aan innerli jke Pf
tigene waarde alleen moet getoetst warden .
Ten Beste . Bravo, Schouwgraag! De oude rot is in de
val . Dot komt van dot redeneren, door men zelf zoo fleck
tegen to velde trekt, en dot men toch zoo gaarne doet ; en
din laaltt men nog, als een ander eens wat fchreeuwt om
handgeklap. Och, ik heb het altijd gezegd : hanitas! altenaal Vanitas!
Schouwgraag . Door houd ik nietmetal van .
k ben nog
akelig, als ik denk om die van n A T A V U S V O o R A A N!
Strengaard. Die was echter zeer goed gefchilderd . n hot
Fff 4
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gemeen vond ik deze Tentoonftelling belangrijk in Stlllevens.
Om to zwijgen van STEFFELAAR, OOST NG , ULSEBOOM en UYTENBOGAART, van welken laadten, hoe
prijsfelijk in zijn' ijver, ik overigeus inaar niets zeg, vond
ik veel goeds in dat van TOP F E R, en veel uitftekends in
dat van den jongen
U L S W T.
Zulke onderwerpen zijn
voor jeugdige fchilders bijzonder aan to prijzen, als zeer gemakkelijk ter oefening in huis . De levende natuur geeft
meet genoegen,
Schouwgraag. Wij mogten wel eerst van de overige doode
fpreken ; die behoort toch , zoo ik meen , tot bet ulie ! Strengaard. Mics gi er maar geen leven bijvoegt : dood en
leven gaan toch niet best zamen. Maar, wat geven wij om
ilamen en klasfea! Dat zijn ellendige krukken .
Ten Beste . Maar in den lammen flaat der menfchelijke re .
denering zijn bet oumisbare inftrumenten, om alles op zijne
plaats to brengen, en die een' ander' aan to wijzen.
Strengaard. Dat is niet to loochenen -- maar zij geven
Loch ook dikwerf aanleiding tot veel misve' •f and en verwar.
ring, en maken niet zelden, dat men meet geeft om de form
dan om de zaak. Nu, dit daargelaten - gelukkige fchilders
zeg ik, en dat zullen de eeren niet tegenfpreken, die, als
v A N o s en B ft A N D T, dood Wild en levende Bloemen zoo
uitnemend kunnen fchilderen .
Schouwgraag . Mis, maac 1 -- er waren bier geen bloemen
van VAN o s ; die houdt ze to Sevres, bij Parijs!
Strengaard. Dat zeide ik ook niet . Zie, zoo dom ben ik
niet, dat ik Wet wisc, dat er onderfcheid was in to kunnen
fchilderen in bet Vaderland, dat den kunftenaar altijd met
opeue armen ontvangt en naar verdien[len huldigt, of in bet
Vaderland to fchilderen, overeenkomftig den pligt van een
vaderlandsch en dankbaar gevoel . Schoon de hupfche B R A N T,
wien wij van ganfcher harte bet welziju toewenfchen, nog
lang niet tot then graad van volkomenheid, dien zijn meester bereikt heeft, gekomen is, zoo heeft hij, bij een' edelen
zwier, eene regt natuurlijke en zeer bevallige, ja eene bijzonder kundige en kunftige fchildering ; hij is vol kracht.
k zoude zeggen, misfchien wel eens wat
Schouwgraag .
veel voor een' bloemfchilder .
Ten Beste. Men heeft dergelijke krachtige van vorige bloem .
fchilders, waar de tijd fmeltender coon in gebragc heeft . k
her.
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kerinner mij in then trant een van j A N V A N u z E M . Al to
flaauw, verflaauwt to zeer met den tijd. Overigens moet ik;
aanmerken, dat zulke reflection, als van Strengaard op vAri
os, zelve ondankbaar zijn, dewijl hij, op deze zelfde Tentoonftelling, twee, en vooral ddn zoo uitmuntend ftukje ge .
leverd heeft .
Schouwgraag . De bloemftukken van Mevrouw M O R T Z
kwamen mij teeder en bevallig voor, zoo ook die van den
doofflommen EEL AMA ; die verdient zijn penfloen wel . Zie,
wat genie en een goede geleigeest vermogen ! Men zegt,
dat hij eene reis door ltalie en Frankrijk gedaan heeft zonder geld of aanbeveling, en dat hij overal uititekend is to
regt gekomen .
Strengaard. Menig jong , nensch gnat door reisgeld en kredietbrieven verloren .
k houde Diet van dat ronddwalen . Wij
hebben immers toch nog bloemen en fruiten in bet land ; die
iloeft hij in bet Lelienland Diet to gaan zoeken ; blommetjes
hebben de Franfchen ons toch nog genoeg gelaten
Schouwgraag. Zexer ; anders kon een v o s, D E B R U Y N,
E
NG, VAN MEURS, SPAANDON
en Mejufvrouw
D U T L
ze Diet Rbilderen .
Strengaard. o, Welk eene folide reflectie! - et is toch
fterk ; ik geloof, dat wij alle fchilders zoo zoetjes en zachtjes hebben genoemd .
Ten Beste . Waarlijk, wij hebben er nu en dan wat losjeq
over been geloopen . Nu, bet was anders ook Diet doenlijkSchouwgraag . Eilieve ! de edelaardige en kunstlievende VAN
E E R E N en de bekwame VAN S T R A A T E N, beiden van
Utrecht, die mogten toch wel genoemd worden .
k breng mij nu ook nog een
Ten Beste . Gij hebt gelijk .
Stadsgezigtje van R j G E E R, een Portret van V L L E N E Uv E en een van s C O L T z to binnen .
Schouwgraag . En dan - foei! ik herinner bet mij met
fchaamte -- drie Dames heb ik vergeten ; Mejufvrouwen
LEYN OF en STAR ENBU$ G, en Mevrouw R OELFZE.
M A . Mij dunks Strengaard. Mij dunkt, dat wij nu maar basta moestett
2eggen ; bet words al mooi last, en op de Teekeningen was
toch Diet veel to roemen .
Ten Beste . En waarom zoude men geen dank bewijzen aan
F f f
de
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de bij daagen en i'rer Yarn B L O B t E R S, S A N T
TAL., ZURMU 5LEaB, DRESSEL

N , C A MUYS, FONTENAY, CA .

OOGERS, POC ,
ooRN, eu de beide
eeren
van Groningers ?
Schouwgraag . Alweer vergeer gij de Dames, die altijd
vooruit moeten gaan . - l\ evrouw B A R B E R S en de tul
4rouwen V A N U L s T en A AGE s hebben wij al genoenld ;
maarwjj' noetende nfvrouwen ST AM en SC 1METTE tL NG,
an vooral de verdienftelijke bloemteekenaresfen Mevrouw
W A RN S N C
en Mejufvrouw a N P, niet vergeten .
Strengaard.
De Bloerrteekening der laatfte, zoo wen als
de Boerderij bij Rome van aren 3roeder, was uitnemend
geteekend ; minder gelukkig vond ik in beide de ordonnan.
tien . De Stadsgezigten van L A M B E R T s behaagden mij zeer
wen . Waarom beproeft hij niet eens bet fchilderen?
L rt
Schouwgraag. Wij moeten de Papierwerken van
en B L E E E R, ook de bouwkundige Teekeningen van M o ELE, VAN STRAATEN, RAAD, a OUT AAN en ADAMS
niet overflaan.
Strengaard.
k ben regt in mijn fchik, dat een Gezelfchap ter aanmoediging der Bouwkunde zich hier ftaat to
organiferen . Lof zij den oprigter l et vak heeft he, hoog .
noodig ; zoo ook de Gsaveerkunst, waarvan geen fpoor was
up deze •Tencoonftelling.
Sehouwgraag.
k denk daar om bet Model van een' dubbel
opgaanden 1d'enteltrap van R U Y F F . Dat was aardig .
Strengaard. Meer dan dat ; ik vond het kunfhg
et was
wat voile k1ein, en ik houd, over bet geheeel genomen, niet
van Miniaturen ; fchoon ik moec bekennen , dat op deze
Tentoonflelling er een was, dat mij er bijna volkomen mede
verzoend heeft . Betere uitdruLking van zacht, teeder vrouwe-vel, hair, kleederen en bijweric kan men niet verlangen .
Schou*graag.
k was er verliefd op . Trouwens, daar
waren er meer, die op haar bezit aasden . k heb nimmer
lets dergelij ks in dien trant gezien . Die D E L A T 0 u R is
een primus in dat vaL .
Strengaard. De maker van dit miniatuur, ja, die kan zeker
boven anderen in dit vak met ruimte gefleld worden . Een
tweede Portret, door D E L A TO U R later geexponeerd, voldeed mij Lang zoo goed niet .
PER,

aA

N
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Ten- Beseee. Bet Was toch wdl . MejUfvronw' ViN tsLES,
waardige dochter van den beroeinden R E N E t V N X E L L 8,.
en Mejufvrouw BL0tt, ook de eerea GREENER, t EUttrOFF, WATR N, CM VOOE
SC METTLRL NG en D$
A AN, gaven verdienfielijke bl jken van }sunstverinogen en belangflelling in eene nrigcing, die alleen door coegenegene bij .
dragen van vele kunstlievenden en kunstbeoefenend(w and
kan houden,
Strengaard. Dat men werken als van eenen L A N T N G,
die bet fang verloren drijven in bet Zilver wader opvat, en
wiens eerfle proevext lof en aanmoediging verdienert, ons zien
laat, id faudamus - miar beeldjes van Was, dac ran er
maar half door .
Schouwgraag en Ten Beste : Negamus
Strengaard. Welk eene llof!
Ten Beste .
et is met dat a! refit kun!lig en bevallig, en
doer voor bet werk van den ouden
euljchen
anuunit
A R D Y niet onder.
Schouwgraag .
k beb de vier flukes van AGaOLT met
tegt veal genoegen gezien .
Strengaard.
Nu, dat kan ik onk wel zeggen ; many
waarom leers de bekwame knnflennar niet wat beeldhouwen
in warmer of ivoor? Wie, die eenig ivoorwerk van A L L EG A R D , Q U E S N O Y of FRANC S gezi en heeft, hedroeft
zich niec, dat ook deze Runt zoo verloren gnat!
n bet
mariner molten wij op onzen G) n R r e L met regt roem dragen . Zijne pleisterbeelden overtroffen echter bier de marmeren,
en de laatscgenoemdeu kwamen toch meest bier in nanmerking .
n bet mariner zullen de beeldtenisfen van onzen o .
N NG en C i R S T A A N
U G E N S zeker nitmuntend vol ,
doen ; indien de bekwame G AB R E L ilechts de details fiju
en uaauwkenrig bewerkt, zoo als bij voorheen ann bet borstbeeld van den Admiraal V A N
N S B R G E N nitllekend gedaau heeft . Dit ontbrak eenigzins nan de beelden van
U G
liE GROOT en P ETER CORNEL SZOON OOFT, hoe
frani en gelijkend .
Ten Beste . Altijd aantnerkingen!
Weet gij, wat ik daar
zoo bij mijzeiv' dacht? Fiet is toch gemakkelijker, met de
pijp in den mond en een glaasje wijn voor ons, zoo to critiferen , dan to fchilderen of ce beeldhouwen .
Schouwgraag . En ik dachc aan ons geluk, van een Vadet-

/-

GESPRES, OVER DE TENTOONSTET .L

Yj,,

derland to hebben, dat, hoe klein , zoo vele en zoo grootb
unftenaars voortbrengt .
k herinnerde utij daarbij de laacfte
regels van een vers op deze Tentoonftelling, van een zeer
geacht Dichter, E N D R R M E E R, UN 1 O R.
ij woont,
zoo ik meen, thans to aarlean . Luistert !
„ lein moogt gij zijn, o erf der Vaadren!
„ Wee, wie u ooit met fchimp durft naadren,
,, Wee, wie niet voor dien moedwil bloast ! „ ai 't nakroost zal bet eens doen blijken,
„ Dat olland is, van 21 de rijken,
„ n elden en in unscnaars 'c grootsc' . "
Strengaard.

lsiet eens goed!

Wat is die laatfte regel hard ! - en bij rijmt

k vind dit hot tegt krachtig, en juist ter
Dank, Schouwgraag! - s dat vers gedrukt?
Schouwgraag .
k hoor, bet Nat gedrukt to worden.
Ten Beste . Nu, bet is goed, dat onze discourfen van heden en gisteren bij een praatje blijven, vooral voor u,
Ten Beste.

zake .

Strengaard!

Strengaard. Voor mij ? - Zie, ik ben Been liefhebber van
zoo maar to drukken . Er wordt veel to veel en veel ce
fpoedig gedrukt . k zou er voor zijn, eeue Amortifatiekas
van gedrukte werken op to rigten . Maar mijn gevoelen over
de Tentoonitelling durf ik, des noods, wel op den Dam,
its eene Extra-Courant, laten uitventen .
Schouwgraag . Dat is wat at to mal - maar bet zou toch
jammer zijn, dac onze wijsheid zoo verloren ging ; dat is
hard voor den mensch ! Als wij ons sites zoo eens weder
konden herinneren . . . . Wat dunkt u van de Vaderland che
Letteroefeningen ?
Strengaard. Mij kunt gij er niec bang mede maken .

k
beb er vrede med . .
Ten Beste.
k ben er tegeu - maar, als de eeren bet
zoo verkiezen, ik fchik er mij gaarne naar ; want ik ben
en blijf
TEN BESTE .

NB .

m bet vorige Gefprek , bl . 713, jostle regel, flaat

kundigkeid, in plaats van handigheid.
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ROMANCE .

Zwelt mij , geroerd , bet harte hoog
Bij onzer vad'ren moed,
En glinftert dan mijn oog van vreugd,
En bruist dan fuel mijn bloed ;
En is bet wellust voor mijn ziel,
Als ik bun daden noem ;
En rijst de borst mij hooger op,
Bij 't fchitt'ren van hunn' roem :
Nog fneller jaagt mijn
ollandsch hart,
Van 't reinfte vuur doorgloeid,
Wen Negrlands fiere vrnuwenftoet
Mij ziel en zinnen boeit .
Dan grijpt mijn hand bet fpeeltuig aan,
Dan fchenkt hun deugd mij kracht ;
Dan meldt mijn zang de trouw en moed
Van 't edel voorgeflacht .
Roemt aarlem op zijn A S S E L A E R,
En haar' onwrikb'ren moed ;
Een moed, die aan bet Spaanfche beer
Eens flond op flroomen bloed, et Zeeuwfche brand roemt B E G E R :
En haar beproefde trouw ;
Ter Veere fteekt de kruin omhoog,
Fier op zoo groot een vrouw . -

B E R G,

Toen, op den vaderlandfchen grond,
et zaad van twist ontfproot,
Werd Loevefteins geducbte clot
De kerker van D E G R O OT.
Da*;, achter muren, hecht gebouwd,
Omringd van wal en gracht,
Bewaakt, verdrukt, gekweld, befpot
Door ruwe krijg'ren magt ;

Ver.
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Verfchrikt door krak en flag en kraal
Van grendels, deur en floc ;
Verfloken van der vrienden troost,
En vrijheids zoet genot ;
Moest bij , mar laid van 't wreed ben ),
Bewaakt zijn levenslang ;
En 't werd hem daar, reeds menig jaar,
Zoo ak'lig en zoo bang.

•
•

et leed, o God! de bitt're finart
• Drukt heel mijn ziel ter neer ;
k voel het, ja, miju kracht bezwijkt :
• Schenk Gij mij 't leveia wer rl

• Schenk Gj u1ij vrijheid , groote God 1
• Gilj die mijne onfchuld weet :
• Of, moot bet graf tnijn redding zijh,
• k zwijg - en An. gereed ."
Dus zucbtte daar de wijze m u z G ,
Wiens roem eons fcbitt'rend blonk,
Terwijl van zmjn vernuft en deugd
De maar bij vreemden klonk.
Maar zij, wie de echt aan hem verbond,
Getrouw tot in den dood,
Zij troostte, wat zij troosten kon,
Bij 't pranged van den nood .
Zij kuste van zijn bleeke waag
Den traan der droefheid af ;
Zij wendde zacht zijn hoop naar God,
En keerde die van 't graf.
En als de flaap zijne oogen look,
Dan was en man en kraost
et voorwerp vin haar flil gebed,
De viugt haar laatile troost .
Zoo peinsde ze-eens, en zocht en voud,
• Roem! een fchrand're list .
aar oog, haar vorfchend oog ilond 1111
Op de enge boekeukist .

„ Die

fluit die met een biddend oog,

MAR A RER EitSBERGEN.
„ Die kist," dus roept zij, „ werd zoo vask
ier in-, bier uitgevoerd ;
• Die.
. kilt
D s G R o o T!- gij W1ugt a meb
„ o Denkbeeld, dat mij roert!
Zij wikt en weegt en past en meet,
Of 't waagfluk kan gefchien ;
Zij trust en drukt en wekt D E G R o 0 T,,
En noopt hem otu to ontvlidn .
flij drukt de dierbare aan de borst,
Geeft tot de vlugr ziju woord ;
En, hoe 't vaarwel zijn ziel ook prang',
Op morgen moet hij voort .
• a, " zegt MAR A, „ dierb're vriend!
„ Op morgen zij 't gewaagd ;
Op
morgen valt uw kluister af,
• • Wen de onderneming flaagt
:

„ Want morgen, met den dagerand,
• Dan trekt de flotvoogd uit ;
„ En, hoe de nijd ook woeden moog',
• Ontruk ik hero zijn' buit."
et nachtfloers daalt ; de morgen licht ;
't s al ter vlugt bereid ;
En 't liur, 't ontzaglijk uur fnelt aan,
Dat de echcelingen fbheidt.
et flapt, -- en tranen vloeijen mild ;
Nu wordt hun lot beflist ;
ij ktist, voor 't laatst, zijn gade en kroost,
En flapt in de enge kist .
Zi

En kust bet koude flot,
En fbikt nog eens bet bang vaarwel,
Beveelt den fchat aan God .
Nu torfchen krijgslign d' ed'len last
Ter kerkerdeuren uit ;
En, morrende over 't zwaar gewigt,
Vervoereu zij den buit.
MAR A vljjt bet lttist'rend oor
Nog tegen deur en reet ;
Zij hoott een ver en dof gedruisch,
Een' afgebroken kreet ;
Eli

MAR A RE GERSBERGEN.

780

En de angst rijst hooger in haar ziel,
En nijpt haar zwoegend hart ;
Veel minder drukt haar de eenzaamheid,
Dan deze bange fmarc :
Zij knielt, en 't fel beftormd gemoed
Vindt troost in 't ftil gebed
Zij rijst -- en ziet bet blijde fein :
• Uw UG o is gered! "
Zij leest aldra den teed'ten brief
Van n U G o's eigen hand ;
Zij jnicht : „ Mijn vriend drukt vreemden grond ;
„ ij leeft in vrijer land!
• Nu koel' de nijd aan mij zijn' wrok,
• En fpuw' zijn' zwadder nit,
• En kwelle een werelooze vrouw, • Geroofd is coch de buit!
• Nu, hoe de wrack bet brein ook fpitf
• Geen zorg, geen angst voor mij ! „ om, dierbaar kroost! zijt welgemoed ;
„ Thans leeft uw vader vrij ! "- •

Zoo fprak, zoo deed, o Nederland!
MAR A RE GERSBERG,
Wier reine trouw, wier kloeke geest
Werd duizend mannen to erg .
Toen kla'nk haar lof nit alter mond,
Elk eerde de ed'le vrouw ;
Toen fchreef de faain op Loeveftein,
Voor de eeuwigheid, haar trouw .
1818 .

S . RONDEAU, R .
N A B E R

.

Wij hebben de wet zeer vriendelijke aanwijzing van . . in
den Recenfent ook der Recenfenten, van een, in een tijdsverloop van negen jaren, tweemaal in ons Maandwerk geplaatst
Mengelftukje, met verdiende erkentenis ontvangen ; en radeu
de Redactie van genoemden Recenfent, die deze aanwijzing
opnam, om, zoo zij eenmanl een algemeen Register op haar
Waandwerk mogr verlangen, den man, die zoo veel belangs
in hetzelve toont to ftellen, 'vooral niet voorbij to gun, daar
bij ons toc een' Reeistermaker als geboren fchijnt .

